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En gåva för Allahs skull från de två helgade moskéernas vårdare, 

kung Abdullah ibn Abdul-Aziz Al Saud. Får ej säljas. 

Delas ut gratis 

översättning: 

Abdul-Haleem Joseph 

Kung Fahds anläggning för 

Tryckning av den ädla Koranen 







I Allahs Namn, den Nåderike, den Benådande 

Förord 

Skrivet av Saleh ibn Abdul-Aziz ibn Muhammed Al Ash- Shaikh, 
minister för islamiska angelägenheter, donations-medel, dawah 
och rådgivning, samt högste tillsynsman på anläggningen. 

All lov och pris tillkommer Allah, skapelsens Herre, som i Sin ädla bok har 

sagt: {Från er Herre har nu kommit ett ljus och en klargörande bok}. Och må frid 

och välsignelse vila över den noblaste av Allahs profeter och sändebud, profeten 

Muhammed, som sade: “Den bästa bland er är den som lär sig Koranen och sedan 

lär ut den.” 

Det glädjer oss på kung Fahds anläggning för tryck av den ädla Koranen att 

presentera för läsaren denna översättning av Koranens innebörd på svenska. Detta har 

skett på direktiv av de två helgade moskéernas vårdare, kung Abdullah ibn Abdul-Aziz 

Al Saud, för att besörja Allahs Bok genom att låta dess innebörd översättas till olika 

språk och sedan distribueras bland muslimer i alla delar av världen. Översättningen 

är hämtad från den ädla Koranens fem första trettiondedelar och har förberetts av 

Abdul-Halim Joseph med granskning av C. Gustaf Tancredi. 

Ministeriet för islamiska angelägenheter, donationsmedel, dawah och rådgivning 

tror starkt på värdet av att översätta den ädla Koranens innebörd till världens angelägna 

språk så att den enkelt kan förstås av muslimer som inte talar arabiska. Således önskar 

vi gynna alla våra svensktalande bröder och systrar genom att hörsamma profetens 

uppmaning: “Förmedla det budskap jag fått, om så bara en enda Koranvers.” Det bör 
också nämnas att anläggningen redan har publicerat en svensk översättning av sista 

trettiondedelen, Djuz Amma, tillsammans med Surah al-Fätihah år 2004. 

Vi prisar Allah den Allsmäktige som gjort det möjligt att fullfölja detta 

betydelsefulla verk och vi hoppas att Han låter folk dra nytta av det. Vi hoppas också 

att Han godtar detta arbete som något som utförts endast för Hans skull. 

Vi vill betona att en översättning av den ädla Koranens innebörd, hur noggrann 

den än må vara, aldrig kommer att kunna framföra de mäktiga andemeningar som 

det förundransvärda Koranspråket bär. 

Dessutom styrs översättningen av översättarens förståelse, som baserar sig på 

hans kunskap om Allahs ädla bok. Därför kan det förekomma misstag och brister så 

som är fallet med alla mänskliga verk. 

Vi uppmanar därför varje läsare att underrätta kung Fahds anläggning för tryck 

av den ädla Koranen vid förekomst av eventuella fel, brister eller tillägg så att detta 

kan revideras i kommande upplagor, om Allah vill. 

Allah är den som skänker framgång och det är Han som vägleder till den rätta 
vägen. 

O Allah, godta detta av oss — Du är den som hör allt och vet allt! 
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Surah al-Fåtihah 

(inledningskapitlet) 

1, I Allahs Namn, Den Nåderike, 

Den Benådande 

2, Alla Lovprisningar tillkommer 

Allah, världarnas Herre, 

3, Den Nåderike, Den Benådande, 

4, Domedagens Ägare, 

5, [Endast] Dig dyrkar vi och [endast] 

Dig ber vi om hjälp, 

6, Vägled oss till den raka vägen, 

7, Vägen som de Du har välsignat var 

[och är] på. Inte de som drabbats 

av [Din] vrede (de som kände till 

sanningen men lämnade den) och 

inte heller de vilseledda (de som 

lämnade sanningen på grund av 

okunnighet och villfarelse). 

åo 
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Surah al-Baqarah (Kon) 

I Allahs Namn, Den Nåderike, 

Den Benådande 

1, AlifLamMim 

Dessa arabiska bokstävers egentliga 

innebörd, samt de som på samma sätt 

nämns i början av en mängd andra kapitel 

i Koranen, är det endast Allah som har 

full vetskap om. (K) 

2, Denna Bok råder det inget tvivel 

om — [den är] en vägledning för de 

Gudfruktiga, 

Det råder inget tvivel om att Koranen är 

från Allah. (T) 

3, [För] Dem som tror på det osedda, 

förrättar (bönen) och som ger åt 

andra av det Vi förunnat dem. 

De betalar zakät (den obligatoriska 

allmosan) och ger åt de behövande 

etc. (T) ’det osedda’ Det som för våra 

ögon är fördolt och omfattar här tron på 

Allah, Hans änglar, Hans uppenbarade 

Böcker (vilka nämns i nästa vers), Hans 

sändebud, Uppståndelsens dag och 

Paradiset och helvetet mm.’förrättar 

salät’ Förrättar sina fem dagliga böner vid 

deras rätta tidpunkter och på det sätt som 

föreskrivits. (K) 

4, Och [för] dem som tror på det som 

har sänts ned till dig (Muhammed sH) 

och det som har sänts ned före dig och 

är trosvissa om livet efter detta. 

’det som har sänts ned till dig 

2) 
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(Muhammed 2É|y), Koranen. ’det som har 

sänts ned före dig’ Toran och Evangeliet 

samt alla övriga uppenbarelseböcker 

som Allah sänt ned till de tidigare 

profeterna. (B) Dvs. i deras ursprungliga 

beskaffenhet, så som Allah uppenbarade 

dem för Moses respektive Jesus. (Ö) 

5, Dessa har fått vägledning 

av sin Herre och dessa är de 

framgångsrika. 

6, [Men] För dem som förnekar 

[sanningen] är det förvisso likgiltigt 

vare sig du (Muhammed 3H) varnar 

dem eller inte, de kommer inte att 

tro. 

7, Allah har förseglat deras hjärtan 

och deras öron och över sina ögon 

har de ett täckelse. De skall få ett 

enormt straff. 

8, Bland människorna finns de som 

säger: ”Vi tror på Allah och på 

den Yttersta Dagen” medan de 

[egentligen] inte är troende. 

9, De försöker bedra Allah och dem 

som tror, men de bedrar endast sig 

själva utan att de inser det. 

10, I deras hjärtan finns en sjukdom och 

Allah har utökat sjukdomen åt dem. 

De skall få ett smärtsamt straff för 

att de brukade ljuga. 

’sjukdom’ De tvivel de har i sina 

hjärtan beträffande tron och religionen 

som Allah har sänt Muhammed Ht med. 

(T) 

■m. 
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11, När man säger till dem: ”Sprid inte 

fördärv på jorden” säger de: ”Vi är 

endast förbättrare!” 

12, Men det är sannerligen de som är 

fördärvarna men de inser det 

inte. 

13, Och när man säger till dem: ”Tro så 

som folket tror!” säger de: ”Skall vi 

tro så som oduglingarna har trott?” 

Men det är sannerligen de som är 

oduglingarna men de vet det inte. 

’folket’ Profetens 3|§ följeslagare. (T) 

14, Och när de möter dem som har 

antagit tron säger de: ”Vi har 

[också] antagit tron!” men när de 

återvänder till sina djävlar säger 

de: ”Vi är förvisso på er sida. Vi gör 

bara narr [av de troende].” 

’djävlar Sina ondskefulla ledare och 

anhängare bland de andra hycklarna. (K) 

15, Allah gör narr av dem och låter 

dem fortsätta [så att] de får ströva 

omkring i sitt överskridande. 

I sin villfarelse. ’Allah gör narr av dem Som 

gensvar på att de gör narr av de troende. (B) 

16, Det är dessa som bytt till sig 

villfarelse mot vägledningen 

och därför lönade sig inte deras 

byteshandel och de var inte 

vägledda. 

17, Deras liknelse är som liknelsen vid 

han som lyckades tända en eld. Men 

när den sedan lyst upp allt omkring 

honom tog Allah bort deras ljus och 
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lämnade dem i mörker där de inget 

såg. 

Plötsligt byte av pronomen från singular 

till plural mitt i denna vers utgör ett 

exempel på vältalighet i det klassiska 

arabiska språket och syftar här på att 

han som tände elden var en av flera i en 

grupp. (K) 

18, [De är] Döva, stumma, [och] blinda, 

därför återvänder de inte. 

Till vägledningen, Islam. (K) 

19, Eller [som liknelsen] vid en 

regnstorm från himlen, fylld av 

mörker, åska och blixt. De sätter 

fingrarna i öronen på grund av 

blixtslagen i rädsla för döden. Och 

Allah omsluter förnekarna. 

Med Sin makt (K). Allah tillskriver 

Sig Själv en mängd olika attribut i 

Koranen, såsom nåd, vrede, kunskap, 

hörsel, syn, tal, två händer, ett ansikte, 

att Han befinner Sig över Sin tron och, 

som i versen ovan, att Han omsluter 

förnekarna. Men samtidigt har Han 

beskrivit Sig vara olik Sin skapelse 

och dess begränsade och ofullkomliga 

egenskaper. Enligt Islams troslära 

bekräftar man dessa attributs uppenbara 

innebörd och beskriver endast Allah 

med de attribut som Han Själv eller 

Hans Profet Muhammed #| omnämnt. 

Man får inte omtolka dessa egenskaper 

eller förneka dem eller jämställa dem 

med skapelsens egenskaper. Dessa 

attribut förhåller sig nämligen till Allah 

på det sätt som anstår Hans höghet och 

allsmäktighet. Se 42:11 och 112:1-4. (Ö) 
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20, Blixtarna fråntar dem nästan synen. 

Var gång de ger ljus åt dem vandrar 

de däri men när de slocknar för dem 

står de [stilla]. Om Allah ville kunde 

Han ta bort både deras hörsel och 

syn. Allah har sannerligen makt till 

allt. 

21, Människor! Dyrka er Herre, som 

har skapat er och dem som levde 

före er, så att ni kan bli gudfruktiga. 

22, Han som har gjort jorden till 

en bädd åt er och himlen till en 

[takliknande] byggnad och sänt 

ned regnvatten från himlen med 

vilket Han frambringat frukter för 

er försörjning. Sätt därför inte likar 

jämte Allah när ni vet bättre. 

När ni vet att Allah ensam har 

skapat er, försörjt er, välsignat er 

och fullständigt råder över er. Dyrka 

därför endast Honom, utan att sätta 

medgudar från Hans skapelse vid 

Hans sida.(T) 

23, Och om ni hyser tvivel om vad 

Vi har sänt ned till Vår tjänare 

(Muhammed ^H), kom då fram 

med ett [enda] kapitel av samma 

slag. Tillkalla även [alla] era vittnen 

utöver Allah om ni verkligen är 

sannfärdiga. 

’tvivel om vad Vi har sänt ned’ Om att 

det kommer från Allah. ’av samma slag 

På arabiska, från en Koran som denna. 

’era vittnen Era medhjälpare som kan 

hjälpa er svara på denna utmaning. För 

om Muhammed s|t själv har åstadkommit 

t5&'lSjj ^ > * — 
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Koranen så borde det vara mer möjligt 

för er att tillsammans frambringa något 

liknande. (T/K) 

24, Om ni sedan inte gör det, och ni 

kommer aldrig att [kunna] göra 

det, frukta då Elden vars bränsle är 

människor och stenar [och] som 

förberetts åt de otrogna. 

25, Men framför glädjebudet till 

dem som tror och gör rättfärdiga 

gärningar att de skall få Paradis 

genomflutna av floder. Var gång 

de förses med frukt därifrån som 

försörjning säger de: ”Detta är 

vad vi försågs med [i vårt] tidigare 

[liv].” Ja, de ges denna [försörjning] 

i liknande form. De skall där få 

renade makar, och där skall de leva 

för evigt. 

’i liknande fornt Frukterna liknar 

varandra i färg och form men är 

annorlunda i smak. (T) ’renade makar 

Renade från alla jordiska orenligheter. 

(K) 

26, Allah blygas inte för att göra en 

liknelse vid allt från en mygga 

till vad som är större. De som 

tror vet att det är sanningen från 

deras Herre. Men de som förnekar 

[sanningen] säger: ”Vad ville Allah 

med detta som liknelse?” Han 

vilseleder många med det och 

vägleder många med det, men Han 

vilseleder inte [någon] med det 

utom de trotsigt olydiga. 

°\f \3> tSjj {yt 
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27, Dem som bryter Allahs avtal [med 

dem] efter att det slutits och som 

särar det som Allah har beordrat 

skall sammanföras och som 

sprider fördärv på jorden. Dessa är 

förlorarna. 

28, Hur kan ni förneka Allah, då ni var 

döda och Han gav er liv? Sedan 

låter Han er dö och sedan ger Han 

er [återigen] liv och sedan är det till 

Honom ni skall återföras. 

’då ni var döda’ Ickeexisterande. (K) 

29, Det är Han som för er har skapat 

allt som finns på jorden, sedan 

höjde Han Sig över himlavalvet och 

inrättade det till sju himlar. Ja, Han 

har full vetskap om allt. 

30, Och [berätta, Muhammed 3H, om] 

då din Herre sade till änglarna: ”Jag 

skall säkerligen sätta efterträdare 

på jorden.” De sade: ”Skall du där 

sätta sådana som sprider fördärv 

på den och spiller blod, medan vi 

glorifierar Dig med lovprisningar 

och helgar Dig?” Han sade: ”Jag vet 

förvisso vad ni inte vet.” 

’efterträdare Här, ett folk som skall 

efterträda varandra i generationer. (K) 

31, Och Han lärde Adam vartenda 

[tings] namn. Därefter visade 

Han dem för änglarna och sade: 

”Informera Mig om namnen på 

dessa [ting] om ni är sannfärdiga.” 

’om ni är sannfärdiga’ Om ni säger er 

r **» v «■*" 9 ^ 
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veta varför Jag skall sätta efterträdare på 

jorden. (K) 

32, De sade: ”Glorifierad vare Du! Vi 

har ingen kunskap annan än den 

Du lärt oss. Du är sannerligen Den 

Vetande, Den Vise.” 

’Den Vetande Han som vet allt om vad 

som ägt rum och vad som kommer att 

inträffa, utan att bli underrättad. Han 

känner det fördolda till skillnad från 

alla i Hans skapelse. ’Den Vise’ Den vars 

visdom är total och fullkomlig. (T) 

33, Han sade [då]: ”Adam! Informera 

dem om deras namn.” När han sedan 

hade informerat dem om deras 

namn sade Han (Allah): ”Har Jag 

inte sagt er att Jag vet allt som är 

dolt i himlarna och på jorden? Ja, 

Jag vet vad ni uppenbarar och [även] 

det ni brukade dölja.” 

Vilket här i första hand syftar på den 

stolthet och självförhävelse som Satan 

dolde inom sig, men eftersom han 

befann sig i änglarnas krets tilltalades de 

allesamman. (K) 

34, Och [berätta Muhammed Ht, om] 

då din Herre sade till änglarna: ”Fall 

ned på era ansikten inför Adam!” 

De föll då [alla] ned på sina ansikten 

utom Iblis, han vägrade och var för 

stolt och blev en av de otrogna. 

’Fall ned på era ansikten Här i vördnad för 

Adam och i dyrkan till Allah genom att lyda 

Hans befallning. (K) ’Iblis’ Ett av Satans 

namn, vilket betecknar skam, förtvivlan och 

förlust av allt hopp om gott. (T) 

^ < . 
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35, Vi sade: ”Adam! Bo du och din 

hustru i Paradiset och ät därifrån 

i behaglighet var ni än vill. Men 

närma er inte detta träd för då blir ni 

bland de orättfärdiga.” 

36, Men Satan fick dem att gå miste om 

det (Paradiset) och drev ut dem ur 

det [tillstånd] som de befann sig i. 

Då sade Vi: ”Ned med er [och bli] 

fiender till varandra! På jorden skall 

ni [istället] få en boplats och låtas 

njuta under en tid.” 

37, Sedan tog Adam emot [några] ord 

från sin Herre och Han godtog 

därmed hans ånger. Han är förvisso 

Den som godtar ångern, Den 

Benådande. 

[några] ord’ Vilka Adam yttrade och 

därmed blev förlåten och fick sin ånger 

godtagen av Allah. Dessa ord lär vara dem 

som nämns i vers 7:23. 'Den som godtar 

ångern at-Tawwäb, Han som vänder 

sig i förlåtelse mot de ångerfyllda bland 

Sina syndande tjänare och efterskänker 

straffet när de återgår till att lyda Honom. 

'Den Benådande’ ar-Rahim, Den som 

öser Sin Nåd över Sina tjänare, efter att ha 

godtagit deras ånger, genom att benåda 

dem och därmed skona dem straffet för 

deras synd. (T) 

38, [Och] Vi sade: ”Ned därifrån 

allihop! Men när ni får vägledning 

från Mig, de som då följer Min 

vägledning behöver inte vara rädda 

och inte heller skall de sörja.” 

Vara rädda för vad som står att komma i 

&S litéJuS \3&j 
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livet efter detta eller sörja över de världsliga 

ting som de lämnar bakom sig. (T) 

39, Men de som förnekar [sanningen] 

och vägrar tro på Våra tecken, dessa 

skall bli Eldens folk [och] där skall 

de vistas för evigt. 

40, Israels barn! Kom ihåg Min 

välsignelse som Jag gav er och 

uppfyll Mitt avtal [med er] så 

uppfyller Jag ert avtal [med Mig] 

och bäva endast för Mig. 

41, Och tro på det som Jag har sänt ned 

i bekräftelse till det som [redan] 

finns hos er och var inte de första 

som förnekar det. Och sälj inte 

Mina tecken för ett ynkligt pris och 

frukta endast Mig. 

’det som [redan] finns hos er Toran och 

Evangeliet. (K) 

42, Blanda inte sanningen med lögn och 

dölj inte sanningen när ni vet bättre! 

När ni vet att Muhammed Hl är Allahs 

Sändebud som ni läser om i Toran och 

Evangeliet. (K) 

43, Och förrätta bönen och betala 

allmosan och buga med dem som 

bugar. 

Med de troende som förrättar sin bön efter 

att ha trott på Muhammed Hl och det som 

Allah uppenbarat för honom. (T) 

44, Påbjuder ni människor fromhet och 

försummar er själva trots att ni läser 

Boken? Använder ni inte ert förstånd? 

'Bokeri Här, Toran. (K) 

oj. 
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45, Sök hjälp i tålamod och i salät 

(bönen). Och det är sannerligen en 

svår sak utom för de ödmjuka. 

46, [För] Dem som vet att de skall få 

möta sin Herre och att det är till 

Honom de skall återvända. 

47, Israels barn! Kom ihåg Min 

välsignelse som Jag gav er och att Jag 

[förr] skänkte er företräde framför 

[resten av] skapelsen. 

Genom att Allah från deras eget folk 

skickade sändebud och profeter och 

gav dem uppenbarelseböcker. 

(K) 

48, Och frukta den Dag då ingen 

människa kan gagna en annan med 

något, då ingen medling godkänns 

av henne och ingen lösen tas emot 

av henne och ingen hjälp skall de 

ges! 

Dvs. de otrogna. (T) 

49, Och [minns] då Vi räddade er från 

Faraos män som plågade er med ett 

ondskefullt straff. De massakrerade 

era söner och lät era kvinnor leva. 

Ja, i detta låg en enorm prövning 

från er Herre. 

50, Och då Vi delade på havet åt er och 

därmed räddade er och dränkte 

Faraos män medan ni själva såg på. 

51, Och då Vi utsatte en tid åt Moses 

av fyrtio nätter. Sedan tog ni kalven 

[till en gud] i hans frånvaro, syndiga 

som ni var. 

\ 
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52, Sedan förlät Vi er efter detta 

för att ni skulle visa tacksamhet. 

53, Och då Vi gav Moses Boken, som 

också var en åt skilj are, för att ni 

skulle finna vägledning. 

'Boken, som också var en åtskiljare’ 

Toran, som skilj de mellan sanning och 

osanning, vägledning och villfarelse. 

(K) 

54, Och då Moses sade till sitt folk: 

”Mitt folk! Ni har förvisso begått 

orätt mot er själva genom att ta 

kalven [till en gud]. Vänd er därför 

i ånger till er Skapare och avrätta 

sedan varandra - det är bättre för 

er inför er Skapare.” Därpå godtog 

Han er ånger. Han är sannerligen 

Den som godtar ångern, Den 

Benådande. 

’avrätta sedan varandra’ Låt de oskyldiga 

bland er avrätta de skyldiga. (K) 

55, Och då ni (Israels barn) sade: 

”Moses! Vi kommer aldrig att tro på 

dig förrän vi får se Allah i det klara!” 

Då träffades ni av blixtslaget medan 

ni själva såg på. 

De kunde tydligt se en eld i himlen 

som störtade ned över dem och de 

avled därmed omedelbart. ’Se Allah i 

det klara’ Se Honom med blotta ögat. 

(B) 

56, Sedan återuppväckte Vi er efter 

er död för att ni skulle visa 

tacksamhet. 
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57, Och Vi lät er skuggas av molnen 

och sände ned manna och vaktlar 

till er. Ät av de goda ting som Vi har 

förunnat er. Men de skadade inte 

Oss [med sin olydnad] — nej, de 

skadade endast sig själva. 

58, Och [minns] då Vi sade: ”Träd 

in i denna stad och ät därifrån i 

behaglighet var ni än vill, och träd 

in genom porten bugandes och säg: 

'hittahf (utplåna våra synder!) så 
förlåter Vi er era missgärningar. Ja, 

Vi skall ge mer [gott] åt dem som 

gör det goda.” 

’denna stad’ Jerusalem. ’bugandes’ I 

tacksamhet till Allah. (K) 

59, Men de som gjorde orätt ändrade 

[ordet] till ett annat ord än det som 

sades till dem. Då sände Vi ned 

ett straff ifrån himlen över dem 

som gjorde orätt, till följd av att de 

trotsigt brukade synda. 

60, Och då Moses bad [Allah] om 

vatten åt sitt folk och Vi sade: ”Slå 

till stenblocket med din stav!” 

Då vällde tolv källor fram ur det. 

Varje folkgrupp visste ur vilken 

de skulle dricka. ”Ät och drick av 

Allahs försörjning och bete er inte 

ondskefullt på jorden genom att 

sprida fördärv!” 

’ varje folkgrupp’ Varje stam av Israels tolv 

stammar. (B) 

61, Och då ni sade: ”Moses! Vi kommer 

inte att stå ut med endast en [sorts] 

föda. Be därför till din Herre för 



Surah 2 al-Baqarah Del 1 SjAJl ljj~, -Y 

oss, att Han frambringar åt oss 

av det som jorden alstrar, av dess 

kryddväxter, gurka, vitlök, linser 

och lök.” Han sade: ”Vill ni byta till 

er det som är sämre mot det som är 

bättre? Slå er ned i ett land så skall ni 

helt visst få vad ni bett om.” Och de 

drabbades av skam och elände och 

de drog på sig Allahs vrede. Detta 

därför att de brukade förneka Allahs 

tecken och döda profeterna utan 

rätt. Ja, detta därför att de inte lydde 

och brukade överskrida [Allahs 

62, De som [redan] har antagit tron, 

och de som är judar, de kristna och 

sabierna — ja, de [av dessa] som 

antar tron på Allah och den Yttersta 

dagen och handlar rättfärdigt, de 

skall få sin lön hos sin Herre och 

de behöver inte vara rädda och inte 

heller skall de sörja. 

De som har antagit tron På Muhammed MM 

och på sanningen som han kommit 

med från Allah. (T) ’sabierna Ett folk 

som varken var judar eller kristna men 

erkände att ingen har rätt att dyrkas 

förutom Allah. (K) de [av dessa] som 

antar tron på Allah och den Yttersta 

dagen Vad beträffar de som [redan] har 

antagit tron åsyftas de rättrogna som 

håller fast vid sin tro, och vad beträffar de 

övriga åsyftas de av dem som antar tron 

på det Allah har sänt Muhammed #| med. 

’och handlar rättfärdigt’ Är ståndaktiga i 

sin tro ända till döden utan att ändra eller 

byta den mot annan tro. (T) 

\ 
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63, Och [minns, Israels barn] då Vi 

slöt ert fördrag [med Oss] och lyfte 

upp berget över er. ”Håll fast med 

all kraft i det Vi har gett er och kom 

ihåg vad som finns däri så att ni kan 

bli gudfruktiga”. 

’vid det Vi har gett er Det Vi har befallt er 

med i Toran. (T) 

64, [Men] Sedan drog ni er undan, 

[även] efter [allt] detta. Och hade 

det inte varit för Allahs ynnest mot 

er och Hans nåd hade ni [redan då] 

blivit bland förlorarna. 

Versen tilltalar de judar som bodde i 

Medina jämte Profeten Muhammed Ht 

men skildrar deras föregångares 

handlande. (T) 

65, Ni har redan fått veta om dem av er 

som överträdde [Allahs lagar] när 

det kom till Sabbaten. Till dessa 

sade Vi: ”Bli föraktade apor!” 

Allah omvandlade dem till verkliga apor 

(K). ’dem av er Versen tilltalar återigen 

de judar som bodde i Medina jämte 

Profeten Muhammed Ht men skildrar det 

som hände deras föregångare. (T) 

66, Och Vi gjorde detta [straff] till 

ett avskräckande exempel åt dem 

som levde när det skedde och åt 

kommande generationer och [till] 

en förmaning för de gudfruktiga. 

67, Och då Moses sade till sitt folk: 

”Allah befaller er förvisso att slakta 

en ko!” De sade: ”Gör du oss till 

åtlöje?” Han sade: ”Jag tar skydd 

céJk.j gk 
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hos Allah mot att bli bland de 

otorstandiga. 

68, De sade: ”Be till din Herre åt oss, 

att Han klargör för oss hurdan den 

skall vara.” Han sade: ”Han säger 

förvisso: 'Det skall vara en ko som 

inte är [för] gammal och inte [för] 

ung, men i en ålder däremellan.' Gör 

alltså som ni blir befallda!” 

69, De sade: "Be till din Herre åt oss, 

att Han klargör för oss vilken färg 

den skall ha.” Han sade: "Han säger 

förvisso: 'Det skall vara en gul ko, 

stark i sin färg, som förtjusar alla 

betraktare."' 

70, De sade: "Be till din Herre åt oss, 

att Han klargör för oss hur den skall 

vara. För oss ser faktiskt alla kor 

likadana ut. Och vi skall säkerligen, 

om Allah vill, bli vägledda.” 

71, Han sade: "Han säger förvisso: 

'Det skall vara en ko som varken är 

tränad till att plöja jord eller vattna 

åkrar, [den skall vara] felfri [och] 

utan fläckar."' De sade: "Nu har du 

kommit med sanningen!” Och så 

slaktade de den men de var nära att 

inte göra det. 

72, Och då ni dödade en man och sedan 

grälade om honom, och Allah kom 

att framhäva vad ni tidigare hade 

dolt. 

'grälade Beskyllde varandra för mordet 

samtidigt som alla nekade till det (K). 
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73, Då sade Vi: ”Slå till honom med 

en del från denna [ko]!” Så [lätt] 

upplivar Allah de döda och Han 

visar er Sina tecken för att ni skall 

använda ert förstånd. 

’Slå till honom’ Den döde mannen. (K) 

74, Sedan hårdnade era hjärtan, även 

efter allt detta, och blev som sten 

eller ännu hårdare. Men det finns 

stenar ur vilka floder väller fram. 

Ja, det finns även de som spricker 

och ur dem forsar vatten. Det finns 

också de som störtar ned av vördnad 

för Allah. Allah är aldrig omedveten 

om vad ni gör. 

’eller ännu hårdare’ En del hjärtan 

blev hårda som sten och andra ännu 

hårdare. ’floder väller fram Dvs. vatten 

som sedan bildar floder. (T) ’ur dem 

forsar vatten Som bildar bäckar och 

vattendrag. (B)'störtar ned av vördnad’ 

Från bergstoppar. Liknelsen skildrar hur 

även en sten kan vara bättre än ett hårt 

hjärta. (T) 

75, Önskar ni att de (judarna) skall tro 

er när en grupp av dem brukade 

höra Allahs tal [och] sedan 

förvränga det mot bättre vetande? 

’Allahs tal’ Toran som reciterades för 

dem av profeten Moses. (K) 

76, Och när de mötte dem som hade 

antagit tron sade de: ”Vi har [också] 

antagit tron!” Men när de var 

ensamma med varandra sade de: ”Ni 

talar väl inte om för dem vad Allah har 

1^18 ok? 
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upplyst er om så att de kan använda 

det som argument mot er inför er 

Herre? Använder ni inte ert förstånd?” 

Vad Allah har upplyst er om I Toran, 

om Muhammeds $§§ ankomst som profet 

samt hans kännetecken. (K) 

77, Vet de inte att Allah vet vad de 

håller hemligt och vad de gör 

öppet? 

78, Bland dem finns analfabeter som 

inte har kunskap om Boken (Toran) 

utan endast [följer sina] begär. Ja, de 

gör inte annat än förmodar. 

79, Ett hårt straff skall möta dem som 

skriver [i] Boken (Toran) med sina 

[egna] händer och sedan säger: ”Detta 

kommer från Allah” för att därmed 

byta till sig ett ynkligt värde. Ja, ett 

hårt straff skall möta dem för vad 

deras händer har skrivit och ett hårt 

straff skall möta dem för vad de begår. 

Av synd, eller för den världsliga vinst de 

kommer över genom att ändra i Toran (B) 

80, De säger: ”Elden skall inte vidröra 

oss mer än ett [visst] antal dagar.” 

Säg: ”Har ni gjort ett avtal med 

Allah, för Allah bryter aldrig Sitt 

avtal, eller påstår ni om Allah något 

som ni inte kan veta?” 

81, Jo! De som begår det onda och helt 

omsluts av sin synd, dessa är Eldens 

folk, där skall de vistas för evigt. 

’det onda’ Här shirk (avgudadyrkan). 

’helt omsluts av sin synd’ De vars synder 

hopats kring dem och som sedan dör 
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utan att ha vänt sig till Allah i ånger och 

hopp om Hans förlåtelse. (T) 

82, Men de som tror och gör rättfärdiga 

gärningar, dessa är Paradisets folk, 

där skall de leva för evigt. 

83, Och [minns] då Vi slöt fördraget med 

Israels barn [vilket löd:] ”Ni skall inte 

dyrka [någon eller något] utom Allah 

och [ni skall] behandla era föräldrar 

väl. Likaså era nära släktingar, de 

faderlösa och de nödlidande. Ja ni 

skall tala gott till [alla] människor och 

förrätta bönen och betala allmosan.” 

Sedan drog ni er undan, utom ett fåtal 

av er, och ni vände er bort. 

Från Allahs lydnad. (T) 

84, Och då Vi slöt fördraget med er [vilket 

löd] ”Ni skall inte spilla varandras 

blod och inte fördriva varandra från 

era hem.” Därefter bekräftade ni 

[detta] och vittnade själva [om det]. 

’med er Israels barn. (T) 

85, Sedan är ni ändå sådana som dödar 

varandra och fördriver en grupp av 

er från deras hem och samarbetar 

mot dem i synd och överträdelse. 

Och om de kommer till er som 

krigsfångar lösköper ni dem, fastän 

det var förbjudet för er att fördriva 

dem. Tror ni på en del av Boken 

(Toran) och förnekar en [annan] 

del? Vad är då belöningen för 

dem av er som gör detta om inte 

skam i detta jordiska liv? Och på 

Uppståndelsens dag skall de föras 

till det allra hårdaste straff. Ja, Allah 

är aldrig omedveten om vad ni gör. 
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om de kommer till er som krigsfångar I 

fiendens händer. (K) 

86, Det är dessa som bytt till sig sina 

jordiska liv mot livet efter detta så 

straffet skall inte lindras för dem 

och ingen hjälp skall de få. 

87, Ja, Vi gav Moses Boken (Toran) 

och efter honom skickade Vi andra 

sändebud. Och Vi gav Jesus, Marias 

son, de tydliga bevisen och stärkte 

honom med ruhul-qudus (ängeln 

Gabriel). Men är det inte så att 

varje gång ett sändebud kom till 

er (Israels barn) med något som 

ert inre inte behagade var ni för 

stolta [för att tro] ? Ja, en grupp 

[sändebud] vägrade ni tro på, och 

en [annan] grupp dräpte ni. 

88, Och de sade: ”Våra hjärtan är 

tillslutna!” Nej, Allah har snarare 

förbannat dem till följd av deras 

förnekelse, därför tror de endast lite 

grann. 

På det som Allah har uppenbarat för 

Muhammed Ht- (T) 

89, Och när de (judarna i Medina) 

nåddes av en [uppenbarad] 

Bok (Koranen) från Allah som 

bekräftade det som [redan] fanns 

hos dem (Toran) — förut brukade 

de be [Allah] om seger över dem 

som förnekade tron — ja, när de 

nåddes av det som de redan kände 

till förnekade de det. Så må Allahs 

förbannelse vila över förnekarna. 

’dem som förnekade tron Här 

>JLä 

Ä) =gj \ \jjJa f= j 



Surah 2 al-Baqarah Del 1 s Jl3\ oj—y 

avgudadyrkarna bland araberna i Medina. 

’det som de redan kände till’ Sanningen 

och Muhammeds Wk kännetecken (i 

Toran). (K) 

90, Ondskefullt är det som de sålde sig 

själva för; att de förnekar det som 

Allah har sänt ned i avund över att 

Allah sänder ned [en del] av Sin 

ynnest till vem Han vill bland Sina 

tjänare. Ja, de drog på sig vrede efter 

vrede, och de otrogna skall få ett 

förnedrande straff. 

’Ondskefullt är det som de sålde sig själva 

för Genom att överlämna sig själva åt 

undergång och förgörelse till följd av sin 

förnekelse av det som uppenbarats för 

Muhammed *§1. fen del] av Sin ynnest’ 

Profetskap, uppenbarelse och visdom. 

till den Han vill bland Sina tjänare Till 

Muhammed IH, som judarna avundades 

för att han härstammade från Ismael och 

inte Israel. (T) 

91, När man säger till dem: ”Tro på 

vad Allah har sänt ned” säger de: 

”Vi tror på det som sänts ned till 

oss” men de förnekar det som kom 

efteråt, vilket är sanningen som 

bekräftar det som [redan] finns hos 

dem. Säg: ”Varför dräpte ni då förr 

Allahs profeter om ni verkligen är 

troende?” 

’det som sänts ned till oss’ Toran. ’det som 

kom efteråt’ Koranen. (T) 

92, Moses kom ju till er med de tydliga 

bevisen. Men sedan tog ni kalven 

[till en gud] i hans frånvaro, 

orättfärdiga som ni var. 
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93, Och [minns] då Vi slöt fördraget 

med er och lyfte upp berget över 

er [och sade]: ”Håll fast med all 

kraft i det Vi gett er och hör på!” 

De sade: ”Vi hör men vi lyder inte.” 

Och [dyrkandet av] kalven sögs 

in i deras hjärtan till följd av deras 

otro. Säg: ”Ondskefullt är det som 
er tro påbjuder er om ni verkligen är 

troende.” 

När ni påstår att ni tror på vad Allah 

har sänt ned till er. (K) ’håll fast med 

all kraft i det Vi gett er Toran, som 

innehåller klara förbud mot allt det 

onda ni begår. 

94, Säg [Muhammed! 3SÉ]: ”Om nästa 

livs hemvist hos Allah endast är för 

er och inte andra människor, önska 

er då döden om ni verkligen är 

sannfärdiga.” 

95, Men de kommer aldrig någonsin 

att önska sig den på grund av allt de 

uträttat med egna händer. Allah har 

full vetskap om de orättfärdiga. 

96, Du skall helt visst finna dem mer 

fästa än andra människor vid [sina] 

liv, [även] mer än avgudadyrkarna. 

Var och en av dem skulle önska 

att han fick leva i tusen år. Men 

att få leva [länge] kommer inte att 

rädda honom från [det kommande] 

straffet. Allah ser alltid vad de gör. 

97, Säg, [Muhammed! sH]: ”Den som 

är fiende till Gabriel, [skall veta 

att] det sannerligen var han som 

kom ned med den (uppenbarelsen) 
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till ditt hjärta, med Allahs tillåtelse, 

som en bekräftelse till det som 

[redan] fanns före den och som en 

vägledning och ett glädjebud till de 

troende.” 

’ det som [redan] fanns före den De 

tidigare uppenbarelseböckerna. 

(K) 

98, Den som är fiende till Allah, Hans 

änglar och Hans sändebud, och 

till [änglarna] Gabriel och Mikael, 

Allah är då sannerligen fiende till de 

otrogna. 

’sändebud’ Står här i plural. (Ö) 

99, Vi har förvisso sänt ned tydliga 

tecken till dig (Muhammed M) 
och ingen förnekar dessa utom de 

trotsigt olydiga. 

100, Är det inte så att varje gång de 

gjorde ett avtal [med Allah] så 

förkastades det av en grupp av 

dem? Nej, de flesta av dem har 

ingen tro. 

101, Och när ett sändebud (Muhammed sll) 

nu har kommit till dem från Allah 

som bekräftar det som [redan] 

finns hos dem, kastar en grupp av 

dem som gavs Boken Allahs Bok 

bakom sig som om de ingenting 

vetat. 

Som om de inte kände till Torans 

befallningar om att tro på och följa 

Muhammed (T) 
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102, Och de (judarna) rättade sig efter 

det som djävlarna läste upp under 

Salomos kungadöme. Men Salomo 

förnekade inte [sanningen] utan 

det var djävlarna som förnekade. 

De undervisade folk i magi och 

i det som sändes ned till de två 

änglarna i Babylon, Härut och 

Märut. Men dessa två undervisade 

inte någon [människa] utan att 

säga: ”Vi är enbart en prövning 

[för er] så begå inte otro!” Men de 

lärde sig [ändå] av dem sådant med 

vilket de kunde orsaka splittring 

mellan en man och hans hustru. 

De kunde dock inte skada någon 

med det utan Allahs tillåtelse. Ja, 

de lärde sig [endast] det som var 

till skada för dem och inte det 

som var till nytta för dem. Och de 

hade redan fått veta att den som 

anskaffar sig sådant inte skall få 

någon andel i livet efter detta. Ja, 

ondskefullt var det som de sålde 

sig själva för, om de bara visste! 

’ Och de rättade sig efter det som 

djävlarna läste upp’ Gruppen bland 

judarnas lärda på Muhammeds *1! 

tid, vilka nämnts i versen innan, som 

utövade samma sorts magi som vissa 

djävlar bland djinn, lärde ut och 

tillämpade under Salomos regeringstid. 

’Men Salomo förnekade inte’ Vilket 

judarna i Medina hävdade då de ansåg 

att Salomo var en magiker snarare än 

en profet. ’de kunde inte skada någon 

med det utan Allahs tillåtelse’ Såvida 
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inte Allah redan hade förutbestämt det. 

Men den som Allah beskyddar kan inte 

påverkas eller tillfogas skada. (T) 

103, Och om de bara hade trott och 

varit gudfruktiga skulle en god 

belöning från Allah ha varit bättre, 

om de bara visste. 

104, Ni som har trott! Säg inte ”Rä^nä 

(lyssna till oss)” utan säg [istället] 

”Unzurnä (ge oss tid)” och lyssna! 

De otrogna skall få ett smärtsamt 

straff. 

’Raina Ett arabiskt uttryck som 

betyder lyssna till oss. Men judarna 

använde detta uttryck på ett 

förödmjukande sätt när de tilltalade 

Profeten Muhammed #|. De troende 

beordrades därför att på ett anständigare 

sätt tilltala Profeten sH med ’Unzhurna 

som betyder ’ge oss tid’ dvs. ge oss tid 

när du talar så att vi fullt kan uppfatta 

och förstå vad du säger. (T) 

105, Varken de som förnekar 

[sanningen] bland Bokens folk 

eller avgudadyrkarna önskar att 

något gott skall sändas ned till er 

från er Herre. Men Allah utväljer 

genom Sin nåd vem Han vill. Ja, 

Allah är den ofantliga ynnestens 

Ägare. 

den ofantliga ynnestens Ägare’ Allt gott 

som når skapelsen har sitt ursprung hos 

Honom och utgår ifrån Hans ofantliga 

ynnest över dem, utan att de verkligen 

gjort sig förtjänta till det. (T) 
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106, Vi upphäver inte en vers, eller låter 

den glömmas, utan att Vi ersätter 

den med en ännu bättre eller en 

liknande. Visste du inte att Allah 

har makt till allt? 

’en ännu bättre eller liknande’ Dvs. den 

upphävda versens regler i förhållande 

till skapelsen. (T) 

107, Visste du inte att Allah äger 

herraväldet över himlarna och 

jorden? Och utöver Allah har ni 

varken någon beskyddare eller 

hjälpare. 

108, Eller vill ni fråga ut ert Sändebud 

(Muhammed 2H) så som Moses 

blev utfrågad förut? Den som byter 

bort tron mot otro har verkligen 

gått vilse från den raka stigen. 

vill ni fråga ut ert Sändebud’ Genom att 

ständigt ställa honom frågor om saker 

och ting innan de ens har inträffat. (K) 

109, Många av Bokens folk önskar att 

de åter kunde göra er otrogna efter 

det att ni trott [på Allah], [drivna] 

av [den] avund som vilar inom 

dem efter det att sanningen blev 

tydlig för dem. Men ha överseende 

och förlåt till dess att Allah 

kommer med Sin befallning. Allah 

har sannerligen makt till allt. 

110, Förrätta bönen och betala 

allmosan! Ja, [belöningen för] allt 

gott ni åstadkommer åt er själva 

skall ni finna hos Allah. Allah ser 

alltid vad ni gör. 
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111, Och de (Bokens folk) säger: 

”Ingen skall få träda in i paradiset 

utom de som är judar eller kristna.” 

Detta är [endast] deras önskningar. 

Säg [Muhammed! $H]: ”Hämta 

ert bevis om ni verkligen är 

sannfärdiga.” 

112, Nej! De som med sitt ansikte 

underkastar sig Allah och 

samtidigt gör det goda, de skall 

få sin lön hos sin Herre och de 

behöver inte vara rädda och inte 

heller skall de sörja. 

’De som med sitt ansikte’ Här nämner 

Allah ansiktet eftersom det är 

människans ädlaste kroppsdel. Detta 

innebär att man med hela sitt jag, ärligt 

och uppriktigt, underkastar sig Allah i 

ödmjukhet. (T) 

113, Och judarna säger: ”De kristna 

har ingen grund att stå på” och de 

kristna säger: ”judarna har ingen 

grund att stå på” trots att de alla 

reciterar Boken. Likaså för de 

som ingenting vet ett tal likt deras 

tal. Men Allah skall döma mellan 

dem på Uppståndelsens dag 

beträffande allt de varit oeniga 

om. 

° J 9$ 2®. 0 o 9 _ « 

’Boken Omfattar här Toran och 

Evangeliet. ’De som ingenting 

vet’ Kan antingen hänvisa till de 

analfabetiska avgudadyrkarna bland 

Arabiens stammar eller ett folk som 

levde redan innan judarna och de 

kristna. (T) 



Surah 2 al-Baqarah Del 1 ojaJI —Y 

114, Vem är orättfärdigare än den 

som hindrar Allahs namn från att 

åkallas i Hans moskéer och strävar 

efter att förstöra dem? Dessa skall 

inte stiga in i dem annat än i rädsla. 

De skall i denna värld få uppleva 

förnedring, och i livet efter detta 

skall de få ett enormt straff. 

115, Både öst och väst tillhör Allah. 

Ja, vart ni än vänder er finner ni 

däråt Allahs Ansikte. Allah är 

sannerligen allrådande, vetande. 

Han omfattar skapelsen med Sin 

nåd och ynnest och vet allt om deras 

avsikter och gärningar. (T) ’vart ni än 

vänder er När ni tillber Honom. ’finner 

ni däråt Allahs Ansikte’ Allah själv, 

genom att Han har full kunskap om 

er och alltid ser vad ni gör. (B) Allahs 

kunskap omfattar allt, men Han Själv är 

inte omsluten av något i Hans skapelse. 

(K) 

116, Och de sade: ”Allah har skaffat sig 

barn!” Glorifierad vare Han! Nej, 

men Honom tillhör allt som finns 

i himlarna och på jorden. Alla är 

Honom ödmjukt lydiga. 

’de sade’ Främst de kristna, men även 

de judar och avgudadyrkare som 

hävdade att änglarna är Allahs döttrar. 

’Glorifierad vare Han Upphöjd och fri 

från alla brister de tillskriver Honom 

(K). 

117, Himlarnas och jordens Grundare. 

När Han beslutar en sak säger Han 

endast till det ”Var!” och det är. 

4^ 

^ iJyU tlSLs 



Surah 2 al-Baqarah Del 1 SjaJI —Y 

118, Och de som ingenting vet säger: 

”Varför talar inte Allah till oss eller 

[låter] ett tecken komma till oss?” 

Så sade även de som levde före 

dem liknande ord. Deras hjärtan är 

likartade. Vi har förvisso klargjort 

tecknen för folk som har fast 

övertygelse. 

’De som ingenting vet’ Här, 

avgudadyrkarna bland araberna på 

Muhammeds 3it tid. ’de som levde 

före dem’ Bland andra förnekare av 

sanningen. (K) 

119, Vi Har förvisso sänt dig 

(Muhammed $H) med sanningen, 

som en glädjebudbärare och 

varnare, och du kommer inte att 

frågas om den Djupa Eldens folk. 

Det är din (Muhammeds Hl) uppgift 

att förmedla budskapet, och det är Vår 

(Allahs) uppgift att kalla till räkenskap. 

(B) 

120, Judarna och de kristna kommer 

aldrig att bli nöjda med dig förrän 

du följer deras religion. Säg: 

”Allahs vägledning är den enda 

sanna vägledningen.” Och om du 

rättar dig efter deras begär, efter 

den kunskap som nu nått dig, skall 

du varken finna någon beskyddare 

eller hjälpare mot Allah. 

121, Dem som Vi har gett Boken [och 

som] följer den så som den skall 

följas, dessa tror på den. Men de 

som förnekar den, det är dessa som 

är förlorarna. 

15 
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122, Israels barn! Kom ihåg Min 

välsignelse över er och att Jag gav 

er företräde framför [resten av] 

skapelsen. 

Allah gav dem företräde framför andra 

människor på deras tid, genom att 

skicka sändebud och profeter från deras 

eget folk, med uppenbarelseböcker och 

budord. (K) 

123, Och frukta den Dag då ingen 

människa kan gagna en annan med 

något, då ingen lösen tas emot 

av henne och ingen medling kan 

gynna henne och ingen hjälp skall 

de ges! 

Dvs. de otrogna. (T) 

124, Och [minns] då Abraham sattes 

på prov av sin Herre med några 

ord och han uppfyllde dem. 

Han (Allah) sade: ”Jag skall 

sannerligen göra dig till en ledare 

för människorna.” Han sade: ”Och 

bland mina ättlingar!” Han sade: 

”Mitt löfte sträcker sig inte till de 

orättfärdiga [bland dem].” 

’några ord och han uppfyllde dem 

Befallningar och förbud från Allah som 

Abraham hörsamt lydde och rättade sig 

efter. (K) 

125, Och [minns] att Vi gjorde 

Huset till en samlingsplats för 

människorna och ett tryggt 

område. Ja, ta Abrahams plats till 

en plats för bön. Vi gav Abraham 

och Ismael uppdraget: ”ni skall 

CA) Jte tSUlos&J, 
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rena Mitt Hus för dem som går 

runt det, för dem som drar sig 

tillbaka dit och för dem som bugar 

och faller ned på sina ansikten!” 

’Huset’ Kaba i Mekka, en samlingsplats 

för människorna’ Dit de återkommer 

varje år för att vallfärda, ett tryggt 

område’ Den som tar skydd inom 

Mekkas helgade område får inte 

angripas - en regel som vördades av 

Arabiens stammar även innan de antog 

Islam. ’Abrahams plats’ Syftar här på det 

stenblock som Abraham stod på för att 

kunna bygga upp Kabas väggar och som 

finns bevarat än idag med tydliga spår 

av hans fötter. Det stod ursprungligen 

intill Kaba men flyttades en bit österut 

på befallning av ’Umar ibn al-Khattäb 

under hans ledarskap. Det blev därmed 

enklare att gå runt Kaba utan att störa 

dem som utför bön vid den platsen. 

’Rena Mitt Hus’ Gör det fritt från 

avgudadyrkan och alla orenheter. (K) 

Se 3:97 (Ö) 

126, Och [nämn] då Abraham sade: 

”Min Herre! Gör detta till ett 

tryggt land och förse dess folk med 

frukter, de bland dem som tror 

på Allah och den Yttersta Dagen.” 

Han [Allah] sade: ”Men den 

som förnekar skall Jag låta njuta 

en stund, sedan skall Jag tvinga 

honom till Eldens straff. Ja, vilket 

hemskt färdmål.” 

127, Och [minns] då Abraham lade 

grunden till Huset tillsammans 

medlsmael [sägandes:] ”Vår 
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Herre! Godta [denna gärning] 

från oss. Du är sannerligen Den 

Hörande, Den Vetande.” 

128, ”Vår Herre! Låt oss bli två som 

underkastar sig Dig och låt våra 

ättlingar bli ett samfund som 

underkastar sig Dig och visa oss 

våra riter och godta vår ånger. Du 

är förvisso Den som godtar ångern, 

Den Benådande.” 

’Den som godtar ångern, Den 

Benådande’ Se vers 37. (Ö) 

129, ”Vår Herre! Skicka dem ett 

sändebud från deras eget folk 

som reciterar Dina verser för 

dem och lär dem Boken och 

Visdomen och renar dem. Du är 

förvisso Den Allsmäktige, Den 

Allvise.” 

’Boken Koranen. ’Visdomen 

Kunskapen om Allahs lagstiftningar 

vilken endast en profet kan besitta. (T) 

’DenAllvise’ Se vers 32. 

130, Vem avstår från Abrahams religion 

utom den som förnedrar sig själv? 

Vi valde ju ut honom (Abraham) i 

denna värld, och i livet efter detta 

har han sannerligen sin plats bland 

de rättfärdiga. 

131, Då hans Herre sade till honom: 

”Underkasta dig [Mig]!” Han 

sade: ”Jag har underkastat mig 

världarnas Herre.” 

Detta är Islam som Allah befallde Sin 

i. 
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Profet med, att uppriktigt rikta all 

dyrkan till Allah allena, och att ödmjukt 

underkasta sig Honom med kropp och 

själ. (T) 

132, Ja, detta var vad Abraham befallde 

sina söner med, och Jakob likaså: 

”Mina söner! Allah har valt denna 

religion för er, dö alltså inte 

förutom som muslimer.” 

Lämna aldrig Islam, för ingen av er vet 

när döden kommer. (T) 

133, Eller var ni närvarande då döden 

kom till Jakob? Då han sade till 

sina söner: ”Vad skall ni dyrka 

efter min bortgång?” De sade: 

”Vi skall dyrka din Gud och dina 

fäders, Abrahams, Ismaels och 

Isaks Gud som är en enda Gud 

och det är Honom vi underkastar 
yy 

oss. 

134, Detta är en grupp folk som redan 

gått bort. Den skall få [belöningen 

för] vad den tjänat och ni skall få 

[belöningen för] vad ni tjänat, och 

ni skall inte tillfrågas om vad de 

brukade ta sig för. 

135, Och de (Bokens folk) sade: 

”Var judar eller kristna så 

finner ni vägledning.” Säg: ”Nej, 

[vi följer] snarare Abrahams 

religion, [han var] hanlf 

(gudhängiven) och han hörde 

inte till avgudadyrkarna.” 

’hanif En gudhängiven och uppriktig 

människa. (T) Se också 98:5 

=>\j* 
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136, Säg: ”Vi tror på Allah och på det 

som har sänts ned till oss och det 

som sändes ned till Abraham, 

Ismael, Isak, Jakob och stammarna 

och på det som Moses och Jesus 

fått och det som gavs till alla 

[Allahs] profeter från deras Herre. 

Vi gör inte åtskillnad mellan någon 

av dem och det är Honom (Allah) 

vi underkastar oss.” 

’stammarna Israels tolv stammar, dvs. 

ättlingarna till Jakobs tolv söner. (K) 

137, Om de sedan tror på detsamma 

som ni tror på har de med säkerhet 

funnit vägledning. Men om de drar 

sig undan är det de själva som står i 

motsättning. Allah skall skydda dig 

mot dem. Han är Den Hörande, 

Den Vetande. 

138, [Vi följer] Allahs religion! Ja, 

vem är bättre än Allah i [att stifta] 

religion? Och vi är Hans dyrkare. 

Detta är vad de troende vidare beordrats 

säga i samband med vers 135 ovan. (T) 

139, Säg [Muhammed! 3H]: ”Tvistar ni 

med oss om Allah när Han är vår 

Herre och er Herre och vi har våra 

gärningar och ni har era gärningar 

och vi är Honom uppriktigt 

hängivna?” 

I vår dyrkan och lydnad till Honom, 

för vi dyrkar ingen annan än Honom 

och vi sätter ingen vid Hans sida. vi har 

våra gärningar och ni har era’ När vi 

alla skall ställas till svars för dem inför 

o f f 
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Allah. Vi döms nämligen inte efter vår 

härkomst eller vem som har den äldsta 

uppenbarelsen. (T) 

140, ”Eller säger ni att Abraham, 

Ismael, Isak, Jakob och stammarna 

var judar eller kristna? Vet ni 

bättre eller Allah? Och vem är 

mer orättfärdig än den som döljer 

hos sig ett vittnesbörd från Allah? 

Allah är aldrig omedveten om vad 
• • • yy 

m gor. 

’ett vittnesbörd från Allah’ Som han fått 

av Allah om att Allahs religion är Islam 

och att profeterna varken var judar eller 

kristna. (K) 

141, Detta är en grupp folk som redan 

gått bort. De skall få [belöning 

för] vad de tjänat och ni skall få 

[belöning för] vad ni tjänat och 

ni skall inte tillfrågas om vad de 

brukade ta sig för. 

142, De okloka bland människorna 

skall säga: ”Vad har fått dem att 

vända sig ifrån den böneriktning 

som de brukade ha?” Säg: ”Allah 

tillhör både öst och väst. Han 

vägleder den Han vill till den raka 

vägen.” 

Innan befallningen som nämns i 

vers 144, om att vid de fem dagliga 

bönerna stå riktad mot Kaba i Mekka, 

hade Profeten och hans följeslagare 

förrättat bönen mot Jerusalem. (K) 

143, Vi har alltså gjort er (muslimer) till 

ett mittens folk, för att ni skall stå 

? o -3CX-: o 
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som vittnen mot andra människor 

och Sändebudet (Muhammed $H) 

skall stå som ert vittne. Vi 

inrättade endast den böneriktning 

som du (Muhammed $H) förut 

hade för att särskilja den som 

följer Sändebudet från den som 

far tillbaka i sina hälars riktning. 

Ja, det var säkerligen en svår sak 

utom för dem som Allah vägledde. 

Men Allah skulle aldrig låta er tro 

gå förlorad. Allah är sannerligen 

barmhärtig och benådande mot 

människorna. 

’ett mittens folk’ Det bästa och 

rättvisaste folket, för att ni skall stå 

som vittnen mot andra människor 

Dvs. vittna om att sändebuden och 

profeterna har framfört till människorna 

det budskap som Allah befallde dem 

med. ’och Sändebudet (Muhammed W>) 

skall stå. som ert vittne’ Dvs. vittna 

om att ni trott honom och på den 

uppenbarelse han kommit till er med. 

Ja, det var säkerligen en svår sak’ Att 

byta böneriktning. ’Allah skulle aldrig 

låta er tro gå förlorad’ Han skulle aldrig 

låta belöningen för de böner ni förrättade 

i riktning mot Jerusalem gå till spillo. (T) 

144, Vi har sett hur ditt (Muhammeds Ht) 

ansikte ofta riktas mot himlen. 

Därför skall Vi vända dig mot 

en böneriktning som du blir 

nöjd med. Ja, vänd ditt ansikte 

mot den Helgade Moskén. Och 

var ni än befinner er så vänd era 

ansikten ditåt. De som fått Boken 

ef ^ =»Laj (JpSi \ 



Surah 2 al-Baqarah Del 2 SJa.Jl -Y 

vet förvisso att det är sanningen 

från deras Herre. Allah förbiser 

ingenting av vad de gör. 

’den Helgade Moskén Dvs. Kaba i 

Mekka. (K) 

145, Även om du hade visat dem som 

fått Boken alla tecken skulle 

de inte följa din böneriktning. 

Du skall inte heller följa deras 

böneriktning. Nej, de följer ju inte 

heller varandras böneriktning. Och 

om du skulle rätta dig efter deras 

begär, efter den kunskap som nu 

nått dig, skulle du helt visst höra 

till de orättfärdiga. 

’alla tecken9 Alla bevis för att sanningen 

som uppenbarats för dig befaller detta 

böneriktningsskifte. ’Du skall inte heller 

följa deras böneriktning Eftersom 

judarna riktar sig mot Jerusalem och de 

kristna riktar sig mot öster. (T) 

146, De som Vi gav Boken känner till 

detta lika väl som de känner sina 

egna söner. Men en grupp av dem 

döljer förvisso sanningen mot 

bättre vetande. 

De som Vi gav Boken känner till detta 

Judarnas rabbiner och de kristnas lärda 

känner till att det som Sändebudet 

Muhammed 5lt kommit till dem med 

är riktig och sant (K) och de känner 

till att den Helgade Moskén i Mekka är 

deras ursprungliga böneriktning och 

den som Abraham och profeterna före 

Muhammed H§ stod riktade mot i bön. 

(T) 
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147, Sanningen kommer från din Herre, 

var därför inte en av tvivlarna. 

148, Var och en har en riktpunkt 

som han vänder sig mot. Skynda 

er därför med [att göra] goda 

gärningar. Var ni än befinner er 

skall Allah samla er allesammans. 

Allah har sannerligen makt till allt. 

Var och eri Varje religionsfolk. Var 

ni än må vara skall Allah samla er 

allesammans’ På Uppståndelsens dag, 

var ni än har dött. (T) 

149, Vart du än beger dig så vänd ditt 

ansikte [vid bön] mot den Helgade 

Moskén. Detta är sanningen från 

din Herre. Allah förbiser ingenting 

av vad ni gör. 

150, Vart du än beger dig så vänd ditt 

ansikte [vid bön] mot den Helgade 

Moskén. Ja, var ni än är så vänd 

era ansikten ditåt. [Gör så] För 

att folk inte skall ha något bevis 

mot er, förutom de bland dem 

som begår orätt, — men frukta inte 

dem utan frukta Mig — och för att 

Jag skall fullborda min välgärning 

mot er och för att ni skall finna 

vägledning. 

’för att folk inte skall ha något bevis 

mot er Dvs. falska bevis och argument. 

förutom de bland dem som begår 

orätt ’ Avgudadyrkarna i Mekka vilka 

hävdade att Muhammed slt hade 

övergått till deras religion när de nu 

delade böneriktning. (T) 

(|J) \j*j 
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151, Så Vi har sänt er ett sändebud, från 

ert eget folk, som reciterar Våra 

[Koran] verser för er och renar er 

och lär er Boken och visdomen och 

han lär er vad ni förut inte kände 

till. 

Av tidigare sändebuds och samfunds 

händelser samt kommande händelser 

om vilka araberna inte hade någon 

vetskap. ’Bo1ceri Här, Koranens lagar. 

’visdomen Fördjupad förståelse i 

religionen. (T) 

152, Minns därför Mig, så skall 

Jag minnas er, och visa Mig 

tacksamhet och var inte 

otacksamma mot Mig! 

153, Ni som har antagit tron! Sök 

hjälp genom [att ha] tålamod och 

[genom att förrätta] bönen. Allah 

är sannerligen med de tålmodiga. 

Han är med dem med Sitt stöd och Sin 

hjälp. (B) 

154, Och säg inte om dem som dödats 

för Allahs sak: ”[De är] Döda.” Nej, 

de är levande men ni märker det 

inte. 

155, Vi skall helt visst låta er utstå 

prövningar genom något av 

rädsla, hungersnöd och förlust av 

egendom och liv och [jordens] 

frukter. Men ge glada budskap till 

de tålmodiga. 

156, [Till] Dem som när de drabbas av en 

tragedi säger: ”Vi tillhör Allah och 

det är till Honom vi skall återvända!” 
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157, Över dessa vilar välsignelser och 

nåd från deras Herre, och det är 

dessa som är de vägledda. 

158, [Bergskullarna] Safä och Marwah 

hör till Allahs symboler. För den 

som vallfardar till Huset (Kaba) eller 

besöker det är det därför ingen synd 

att vandra fram och tillbaks mellan 

dessa två. Och den som frivilligt gör 

gott, Allah är då tacksam, vetande. 

Tacksam i det att Han belönar för väldigt 

lite med väldigt mycket, vetande då Han 

har full vetskap om vad Hans tjänare 

avser med sina handlingar. (B) 

159, De som döljer de tydliga bevis 

och den vägledning Vi har sänt 

ned, efter det att Vi klargjort 

det för människorna i Boken, 

dessa förbannas av Allah och de 

förbannas av alla som förbannar. 

Versen syftar på de lärda bland judarna 

och de kristna som döljer vad Allah har 

uppenbarat i Toran och Evangeliet om 

Muhammeds 3il kännetecken och hans 

ankomst. (T) 

160, Utom de som vänder sig [till Mig] 

i ånger och ställer till rätta och 

klargör [vad de dolt], för deras 

ånger godtar Jag. Ja, Jag är Den som 

godtar ångern, Den Benådande. 

161, De som förnekar [sanningen] 

och dör som förnekare, över dem 

vilar Allahs förbannelse och även 

änglarnas och människornas 

allesammans. 
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162, I denna [förbannelse] skall de 

vistas för evigt. Straffet skall inte 

lindras för dem och inte heller ges 

de uppskov. 

’I denna [förbannelse] skall de vistas för 

evigt’ Med syfte på helvetet dit denna 

förbannelse skall föra dem. (T) 

163, Er Gud är en enda Gud. Det 

finns ingen [sann] Gud (ingen 

har rätt att dyrkas) utom Han, 

Den Nåderike, Den Benådande. 

164, I himlarnas och jordens skapelse, 

i växlingen mellan natt och dag, i 

skeppen som seglar fram på havet 

[lastade] med det som är till nytta 

för människorna, i det vatten som 

Allah har sänt ned från himlen, 

med vilket Han återupplivar 

jorden efter dess död, och i alla de 

levande varelser Han spridit ut på 

den, i vindarnas vändningar och 

i molnen som anbringats mellan 

himmel och jord finns sannerligen 

tecken för folk som använder sitt 

förstånd. 

165, Ändå finns det människor som 

sätter likar jämte Allah vilka de 

älskar som [de troendes] kärlek till 

Allah. Men de som tror har ännu 

starkare kärlek till Allah. Om de 

som begår orätt bara kunde se, 

[som] när de ser straffet [i livet 

efter detta], [så hade de vetat] att 

all makt tillhör Allah och att Allah 

är sträng i att straffa. 
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166, När de som följdes tar avstånd från 

dem som följde [dem] och de [alla] 

ser straffet och deras förbindelser 

bryts isär. 

167, Och de som följde [dem] säger 

[då]: ”Om vi bara fick en chans 

att återvända så att vi kunde ta 

avstånd från dem så som de nu har 

tagit avstånd från oss!” På detta 

sätt skall Allah visa dem deras 

[onda] gärningar så att de fylls av 

ångestkänslor. Och de skall aldrig 

få lämna Elden. 

168, Ni människor! Ät av vad som 

finns på jorden, såvitt det är haläl 

(tillåtet) och hälsosamt och följ 

inte Satans fotspår. Han är er 

säkerligen en klar fiende. 

169, Han uppmanar er endast till 

ondska och skamlöshet och till att 

yttra om Allah vad ni inte vet. 

170, Och när man säger till dem: ”Följ 

det som Allah har sänt ned” säger 

de: ”Vi följer hellre det som vi 

funnit våra förfäder göra”. Även 

om deras förfäder inte alls använde 

sitt förstånd och saknade all 

vägledning? 

171, De som förnekar [sanningen], 

deras liknelse är som liknelsen 

vid han som kallar på en [varelse] 

som inte hör annat än rop och 

skrik. [De är] Döva, stumma, [och] 

blinda så de använder inte sitt 

förstånd. 
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172, Ni som har antagit tron! Ät av de 

goda ting som Vi har förunnat er 

och visa Allah tacksamhet, om det 

nu enbart är Honom ni dyrkar. 

173, Han har endast förbjudit er 

självdöda djur, blod, svinkött och 

[kött från] det som offrats för 

någon annan än Allah. Men den 

som blir tvungen att [äta], utan att 

vilja överträda eller överskrida, 

han begår ingen synd. Allah är 

sannerligen förlåtande, benådande. 

’självdöda djur Med undantag av 

havsdjur. Se 5:96 (K) ’blod’ Spillt 

blod. Se 6:145 ’ det som offrats för 

någon annan än Allah’ Kött från djur 

varöver annat än Allahs namn uttalats 

vid slaktandet. ’utan att vilja överträda 

eller överskrida’ Utan att vilja bryta mot 

Allahs förbud eller överskrida gränsen 

för vad som är tillåtet. (T) 

174, De som döljer vad Allah har sänt 

ned i Boken för att därmed komma 

över ett ynkligt värde, de fyller 

inte sin buk med annat än eld. På 

Uppståndelsens dag skall Allah 

varken tala till dem eller rena dem 

och de skall få ett smärtsamt straff. 

’Boken’ Här, Toran som innehåller 

tecken om Muhammeds 3H ankomst 

och hans profetskap. ’ de fyller inte sin 

buk med annat än eld’ Med sådant som 

får dem att hamna i helvetets eld. (T) 

175, Det är dessa som bytt till sig 

villfarelse mot vägledningen och 

straff mot [Allahs] förlåtelse. Så 

vad tåliga de är med Elden! 

Or? ÄT £J\U 6# 
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Vad ihärdiga de är med att utföra de 

synder som leder till helveteselden. (K) 

176, Detta [straff får de] för att Allah 

har sänt ned Boken i sanning [men 

de vägrade tro]. Ja, de som tvistade 

om Boken befinner sig förvisso i 

en ytterlig motsättning. 

Till Sanningen. (T) 

177, Fromhet är inte att ni riktar era 

ansikten mot öster eller väster 

[vid bön], utan fromhet har de 

som tror på Allah, den Yttersta 

dagen, änglarna, [de uppenbarade] 

Böckerna och profeterna. Och 

[som] ger [av] sin egendom, 

trots [sin] kärlek till den, till 

nära släktingar, de faderlösa, de 

behövande, den vägfarande och 

tiggarna och för att frigöra slavar. 

Och [fromhet har de som] förrättar 

bönen och betalar allmosan och de 

som håller sina avtal när de slutit 

dem. Likaså de tålmodiga i [tider 

av] fattigdom och lidande och när 

det blir strid. Det är dessa som 

uppriktigt tror och det är dessa som 

är de gudfruktiga. 

178, Ni som har antagit tron! Rättvis 

vedergällning har föreskrivits 

er beträffande de [avsiktligt] 

dräpta. Fri för fri, slav för slav 

och kvinna för kvinna. Men den 

[gärningsman] som förlåts av 

sin broder [i tron] mot något [av 

blodspengar], låt detta då fullföljas 

på tillbörligt sätt och betalas till 

O 
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honom med gott uppförande. 

Detta är en lindring från er 

Herre och en nåd. Men den som 

överskrider efter detta skall få ett 

smärtsamt straff. 

’en lindring’ Eftersom det inte var 

tillåtet bland Israels barn att förlåta en 

mördare mot blodspengar. (T) 

179, Och i [lagen om] rättvis 

vedergällning finns det liv för er, 

ni som har förstånd, så att ni kan 

utöva gudsfruktan. 

div för er För när en individ vet att han 

kommer att avrättas av statsmakten om 

han avsiktligt mördar någon kommer 

han att avstå från dådet. (K) 

180, Det har föreskrivits er att när 

döden anländer till någon av 

er, och denne [kommer att] 

efterlämna egendom, så skall ett 

testamente upprättas till förmån 

för föräldrarna och de närmast 

anhöriga på tillbörligt sätt, [det är] 

en plikt för de gudfruktiga. 

’när döden anländer När dess symptom 

börjar märkas, såsom sjukdom och 

kraftlöshet. (B) 

181, Men den som ändrar det 

(testamentet) efter att ha hört det, 

denna synd drabbar då enbart 

dem som ändrar det. Allah är 

sannerligen hörande, vetande. 

’ändrar det’ Förvränger det och ändrar 

dess betingelser genom att tillägga, ta 

bort eller dölja något av det. (K) 

3* 
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182, Men den som fruktar att ett 

misstag gjorts eller att en 

[avsiktlig] ogärning begåtts av 

testamentsgivaren och därmed 

rättar till [uppdelningen] mellan 

dem (arvtagarna), han begår då 

ingen synd. Allah är sannerligen 

förlåtande, benådande. 

den som fruktar att ett misstag gjorts' 

Dvs. är övertygad om detta. (B) 

183, Ni som har antagit tron! Det har 

föreskrivits er att fasta, liksom det 

föreskrevs dem [som levde] före er, 

så att ni kan utöva gudsfruktan. 

Dvs. fastan leder till gudsfruktan. (B) 

184, [Ni skall fasta under] Ett 

begränsat antal dagar. Men den 

av er som [då] är sjuk eller på 

resa [skall istället fasta under] ett 

motsvarande antal andra dagar. 

Och de som klarar av att fasta 

tillåts att sona genom att [för varje 

dag] ge mat åt en behövande. Och 

den som självvalt gör mer av det 

goda, det är då bättre för honom. 

Och att fasta är bättre för er, om ni 

bara visste. 

’Ett begränsat antal dagar Under 

månaden Ramadan. ’ett motsvarande 

antal andra dagar När man inte är 

sjuk eller på resande fot. (T) ’Och de 

som klarar av att fasta tillåts att sona’ 

När denna vers uppenbarades gavs 

muslimer valet att antingen fasta eller att 

istället sona genom att ge mat. Detta val 

upphävdes efter en tid av nästa vers och 
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sonandet med mat gällde därefter 

endast åldersstigna individer som 

inte är kapabla att fasta. (T) ’ge mat 

åt en behövande’ En måltid för varje 

utelämnad dag. (K) 

185, Månaden Ramadan är den i 

vilken Koranen sändes ned som 

vägledning för människorna 

och [som innehåller] tydliga 

bevis på denna vägledning och 

[på] åtskiljaren. Den av er som 

bevittnar månadens [nymåne] 

skall alltså fasta under denna 

[månad]. Men den som är sjuk 

eller på resa [skall istället fasta] 

under ett motsvarande antal andra 

dagar. Allah vill göra det lätt för 

er och vill inte betunga er. Fullfölj 

alltså antalet [fastedagar] och prisa 

Allah för att Han väglett er så att ni 

kan visa [Honom] tacksamhet. 

’ åtskiljaren’ Dvs. Bedömningsgrunden, 

som utgör en bedömningsgrund som 

skiljer mellan sanning och falskhet 

och mellan vägledning och villfarelse. 

’Den av er som bevittnar månadens 

[nymåne]’ Den som befinner sig i sin 

hemstad och inte är bortrest. (K) 

186, När Mina tjänare frågar dig 

(Muhammed $H) om Mig [så säg 

dem att] Jag säkerligen är nära. Jag 

besvarar den bedjandes bön när 

han ber till Mig. Låt dem därför 

svara på Mig och tro på Mig så att 

de kan vandra rätt. 

O 

’nära’ Allah är nära Sina tjänare med Sin 

kunskap. ’låt dem därför svara på Mig’ 

Lyda Mig. (B) 
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187, Under nätterna inför fastan är det 

tillåtet för er att ha intimt umgänge 

med era hustrur. De är en klädnad 

för er och ni är en klädnad för dem. 

Allah vet att ni brukade bedra er 

själva men godtog er ånger och 

förlät er. Ha nu därför samlag 

med dem och sök det som Allah 

har förutbestämt åt er. Och ät och 

drick till dess att ni ser den vita 

strimman tydligt skilja sig från den 

svarta strimman vid gryningen. 

Fullfölj sedan fastan fram till 

natten. Men ha inte samlag med 

dem (era hustrur) sedan ni hängett 

er [Allah] i moskéerna. Detta är 

Allahs gränser — närma er dem 

inte! Så klargör Allah Sina tecken 

för människorna så att de kan 

utöva gudsfruktan. 

8- aX>\ Cj^-ri 

De är en klädnad för er och ni är en 

klädnad för dem Eftersom man och 

hustru finner ro hos varandra och 

omsveper varandra med sin samlevnad. 

De utgör också ett skydd åt varandra 

mot det otillåtna. (B) ni brukade bedra 

er själva’ När fastan först föreskrevs var 

mat och samlag förbjudet även under 

nattetid ifall man hade sovit något 

efter solnedgången. Några följeslagare 

fann detta förbud så tungt att de bröt 

mot det av misstag. ’sök vad Allah har 

förutbestämt åt er Av barn. (T) ’vita’ 

och ’svarta strimman Dagens vitaktiga 

ljus och nattens becksvarta mörker. 

’fram till natten Till solnedgången, 

som utgör nattens början. (K) ’sedan 
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ni hängett er [Allah] i moskéerna’ 

Medan ni utför i’tikäf, dvs. att under en 

självpåtagen tidsperiod hålla sig kvar i 

moskén för att engagera sig i dyrkan till 

Allah. (T) 

188, Förtär inte varandras ägodelar i 

falskhet och argumentera [inte] 

om dem inför domarna för att på 

så sätt kunna förtära en del av folks 

ägodelar i synd, trots att ni vet 

bättre. 

Versen hänvisar till dem som har 

skulder till folk utan att dessa kan 

stärkas av bevis, och som då förnekar 

sina skulder inför de domare som saken 

hänförts till för att utan rätt komma över 

de ägodelar de är skyldiga att återbetala. 

(T) 

189, De frågar dig [Muhammed 3H] 

om nymånarna. Säg: ”De är 

tidsbestämningar för människorna 

och haddj (vallfärden).” Och 

fromhet är inte att stiga in i husen 

från deras baksidor, utan fromhet 

har den som är gudfruktig. Stig in 

i husen genom deras [fram] dörrar 

och frukta Allah så att ni kan bli 

framgångsrika. 

’från baksidan’ Det var förr en sed hos 

en del araber att endast stiga in i sina 

hus från baksidan efter att ha ingått i 

pilgrimstillstånd inför vallfärden. (T) 

190, Strid för Allahs sak mot dem som 

strider mot er men överskrid inte. 

Allah tycker inte om dem som 

överskrider. 
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191, Och döda dem [då] var ni än 

påträffar dem och fördriv dem från 

de platser varifrån de har fördrivit 

er, för fitnah (avgudadyrkan) är 

värre än dråp. Men strid inte mot 

dem vid den Helgade Moskén 

förrän de själva inleder strid mot er 

där. Strider de sedan mot er [där], 

så döda dem. Så blir de otrognas 

belöning. 

’Och döda dem [då]’ Dem som strider 

mot er bland avgudadyrkarna. ’fitnah’ 

Här, shirk (avgudadyrkan). (K) 

192, Men om de upphör är Allah 

sannerligen förlåtande, benådande. 

Mot dem som antar tron bland dem, 

upphör med sin avgudadyrkan och 

avstår från den strid och olydnad till 

Allah som föregått. (T) 

193, Och strid mot dem tills det inte 

längre förekommer någon fitnah 

(avgudadyrkan) och all religion 

endast utövas för Allah. Men om 

de upphör skall inga angrepp göras 

annat än mot de orättfärdiga. 

Som framhärdar i avgudadyrkan och 

strider mot er. ’all religion’ Här, all 

dyrkan och lydnad. 

194, En helgad månad för en helgad 

månad och [kränkning av] helgade 

ting kräver rättvis vedergällning. 

Ja, de som angriper er, angrip då 

dem så som de har angripit er. Men 

ni skall frukta Allah och veta att 

Allah är med de gudfruktiga. 



Surah 2 al-Baqarah Del 2 sjåJ) oj—y 

Med Sin hjälp och Sitt stöd, i både detta 

liv och i livet efter detta. (K) 

195, Ge åt andra för Allahs sak och låt 

inte era egna händer föra er mot 

er undergång. Och gör gott! Allah 

älskar förvisso dem som gör det 

goda. 

196, Och fullborda haddj och ’umrah 

(den större och den mindre 

vallfärden) för Allah! Men om ni 

förhindras gäller [offring av] vad 

som är lätt tillgängligt av offerdjur. 

Raka inte era huvuden förrän ert 

offerdjur har nått sin offringsplats. 

Men för den av er som är sjuk eller 

lider av huvudskada [och därmed 

rakar huvudet] gäller ett sonande 

av antingen fasta, allmosa eller 

offring. Och när ni känner er säkra, 

de som då tar del av [vad som tillåts 

efter att ha fullbordat] umrah fram 

till [fullföljandet av] haddj skall 

slakta vad som är lätt tillgängligt 

av offerdjur. Men för dem som inte 

finner det möjligt gäller tre dagars 

fasta under haddj och sju [dagar] 

när ni återvänt [hem]. Det utgör 

[en plikt på] tio hela dagar. Detta 

är för dem vars familj inte är bosatt 

vid den Helgade Moskén. Så frukta 

Allah! Och ni skall veta att Allah är 

sträng i att straffa. 

Dem som inte lyder Honom. fullborda 

haddj och ’ umrah för Allah’ Efter att 

ha initierat dem. ’om ni förhindras’ Av 

>o 
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sjukdom eller fruktan för fiende etc. 

tillgängligt av offerdjur Boskapsdjur, 

minst ett får. förrän ert offerdjur nått 

sin offringsplats’ Vilken är Mekka, på 

vallfärdens offringsdag, eller vid den 

plats man på grund av hinder tvingats 

stanna. (K) ’lider av huvudskada’ 

Såsom löss, huvudvärk eller annan 

åkomma, och därmed rakar huvudet 

trots sitt pilgrimstillstånd. fasta, 

allmosa eller offring’ Fasta i tre dagar 

eller allmosa bestående av mat som 

ges till sex nödlidande, åt varje person 

en halv sä’ (1,5 kg. Ö), eller att offra 

ett boskapsdjur, minst ett får. ’när ni 

känner er säkra’ Från fienden och har 

blivit friska från eventuell sjukdom. 

(B) för dem vars familj inte är bosatt 

vid den Helgade Moskén’ Dvs. den 

nämnda kombinationen mellan umrah 

och haddj är ej tillåten för folk bosatta i 

Mekka, utan är avsedd för att underlätta 

för dem som anlänt från fjärran orter 

och stannar i området efter att ha 

fullbordat sin umrah tills tiden för 

haddj är inne. (T) 

197, [Tiden för] haddj (vallfärden) 

utgörs av välkända månader. Den 

som beslutar sig för haddj i dessa 

[månader] får alltså inte engagera 

sig i sexuella handlingar, olydnad 

eller gräl under sin haddj. Och 

vad gott ni än gör så vet Allah det. 

Förbered också er vägkost, för den 

bästa vägkosten är gudsfruktan. 

Och frukta Mig, ni med förstånd! 

’välkända månader De islamiska 

Sta 
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månaderna shawwäl, thul-qidah och 

de första tio dagarna i thul-hiddjah. 

(T) ’sexuella handlingar Allt sexuellt 

engagemang, vare sig tal eller handling. 

(K) 

198, Det är ingen synd för er att söka 

något av er Herres ynnest [under 

haddj]. När ni sedan begett er 

iväg från Ärafät, prisa då Allah 

vid den Helgade Platsen. Ja, prisa 

Honom för att Han väglett er, för 

innan dess var ni helt visst bland de 

vilsna. 

’att söka något av er Herres ynnest’ 

Hans försörjning, genom att föra handel 

under vallfärdssäsongen. ”Araf ät’ Ett 

område utanför Mekka där pilgrimerna 

befinner sig under den nionde dagen i 

månaden thul-hiddjah och det är den 

rit som utgör vallfärdens höjdpunkt. 

’den Helgade Platsen Muzdalifah, 

ett område i Mekka där pilgrimerna 

övernattar inför den tionde dagen i thul- 

hiddjah efter att ha lämnat Arafät. (T) 

199, Bege er sedan iväg från samma 

plats som människorna och be 

Allah om förlåtelse. Allah är 

sannerligen förlåtande, benådande. 

200, Och när ni fullföljt era riter, nämn 

då Allah liksom ni brukade nämna 

era fäder, fast ännu ivrigare! Och 

det finns människor som säger: 

”Vår Herre, ge oss i denna värld!” 

Men i livet efter detta får de ingen 

andel. 

’liksom ni brukade nämna era fäder 
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Eller förfäder, vilka araberna som 

pilgrimer i förislamisk tid brukade 

nämna eller prisa under vallfärden. (T) 

201, Men det finns [också] de som 

säger: ”Vår Herre, ge oss det goda 

i denna värld och det goda i livet 

efter detta och förskona oss från 

Eldens straff.” 

202, Dessa skall få sin del av vad de 

förtjänat. Allah är snabb att kalla 

till räkenskap. 

203, Och prisa [sedan] Allah under ett 

begränsat antal dagar. Men den 

som påskyndar [sin avfärd] inom 

två dagar begår då ingen synd. Och 

den som stannar kvar [en tredje 

dag] begår då [heller] ingen synd. 

[Detta gäller] För den som varit 

gudfruktig. Ja, frukta Allah och var 

förvissade om att ni inför Honom 

skall församlas. 

'ett begränsat antal dagar De tre 

tashriq-dagarna efter ’Id-dagen. (den 

elfte, tolfte och trettonde av månaden 

thul-hiddjah). ’inom två dagar Dvs. 

under den andra dagen, 'den som 

varit gudfruktig' Genom att under sin 

vallfärd ha utfört vad han beordrats och 

avstått från allt det förbjudna. (T) 

204, Det finns den typ av människa vars 

tal behagar dig (Muhammed Ht) 
i detta jordiska liv och som tar 

Allah till vittne på vad som finns i 

hans hjärta, men ändå är han den 

hätskaste vid gräl. 

\j6\j 5 
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205, När han [sedan] begett sig iväg 

far han runt i landet för att sprida 

fördärv däri och förstöra både 

jordbruk och avel. Allah tycker 

inte om fördärv. 

206, Då man säger till honom: ”Frukta 

Allah!” driver högmodet honom 

till [ännu mer] synd. För honom 

blir helvetet tillräckligt, och vilken 

ond bädd. 

207, Men det finns [också] människor 

som säljer sig själva för att söka 

Allahs belåtenhet. Allah är 

barmhärtig mot Sina tjänare. 

Se 9:111 (T) 

208, Ni som har trott! Träd in i Islam till 

fullo och följ inte Satans fotspår. 

Han är er säkerligen en klar fiende. 

’tillfullo’ Praktisera alla Islams lagar och 

regler och tillämpa trons alla grenar. (T) 

209, Om ni sedan tar fel väg, efter det att 

de tydliga bevisen har nått er, skall 

ni veta att Allah är allsmäktig, allvis. 

210, Väntar de på annat än när Allah 

skall komma till dem i lager 

av moln, och änglarna [också 

kommer], och saken avgörs? Ja, till 

Allah återförs alla saker. 

’när Allah skall komma till dem...’ På 

Domedagen. (T) 

211, Fråga Israels barn [om] hur många 

tydliga tecken Vi gett dem. Den 

som byter bort Allahs välsignelse 

efter det att den kommit honom 

k_| ^y 
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till del, Allah är då sannerligen 

sträng i att straffa. 

’välsignelse Här, Islam. (T) 

212, Det jordiska livet har skönmålats 

för dem som förnekar [sanningen] 

och de hånar dem som tror. 

Men de som är gudfruktiga 

kommer att vara ovanför dem 

på Uppståndelsens dag. Allah 

försörjer den Han vill utan 

beräkning. 

Ger Sina gåvor i överflöd och utan 

gräns. (K) ’ovanför dem I Paradiset, 

medan förnekarna sätts i helvetet. (T) 

213, Människorna utgjorde en 

gång ett enda samfund. Sedan 

skickade Allah profeterna som 

glädjebudbärare och varnare och 

sände ned Boken med sanningen 

till dem för att [den skulle] döma 

mellan människor i allt som de 

börjat tvista om. Men ingen annan 

än just de som gavs den (Boken) 

tvistade om den, efter det att de 

tydliga bevisen hade nått dem, 

till följd av sin fientlighet mot 

varandra. Då vägledde Allah, med 

Sin tillåtelse, dem som antog tron 

till sanningen beträffande det som 

de [andra] tvistade om. Ja, Allah 

vägleder den Han vill till en rak 

väg. 

’ett enda samfund’ Ett enat folk med 

en och samma religion, Islam, fri 

från avgudadyrkan. Sådan var Adams 
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religion, den enda sanna religionen. (T) 

’Boken Omfattar här alla uppenbarade 

böcker som uppenbarades för 

respektive profet. (B) ’med Sin tillåtelse 

Här, med Sin totala kunskap om vad 

Han vägledde dem till. ’dem som antog 

tron På Muhammed Hl och som var 

förvissade om att det han kommit med 

är från Allah. (T) 

214, Eller antar ni att ni skall få träda 

in i Paradiset utan att ha nåtts 

av sådant som [drabbade] dem 

som levde före er? De träffades 

av fattigdom och lidande och 

skakades så mycket att även 

sändebudet och de med honom 

som hade antagit tron sade: ”När 

kommer Allahs hjälp?” Men Allahs 

hjälp är sannerligen nära. 

215, De frågar dig [Muhammed vad 

de bör skänka. Säg: ”Vad gott ni än 

skänker tillkommer era föräldrar, 

era närmaste anhöriga, de 

faderlösa, de behövande och den 

vägfarande. Och vad gott ni än gör 

så har Allah full vetskap om det.” 

’Väd de bör skänka’ Hur de frivilligt bör 

skänka av sina egendomar. (K) 

216, Att strida [för Allah sak] har 

föreskrivits er trots att det är 

avskyvärt för er. Men det kan 

hända att ni avskyr något som är 

bra för er och det kan hända att ni 

tycker om något som är dåligt för 

er. Ja, Allah vet men ni vet inte. 

4, 
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217, De frågar dig om den Helgade 

Månaden, [om] att strida i den. 

Säg: ”Att strida i den är en stor 

sak.” Men att hindra [folk] från 

Allahs väg och förneka Honom 

och [hindra folk från] den Helgade 

Moskén och fördriva dess folk 

därifrån är värre hos Allah. Och 

fitnah (avgudadyrkan) är värre 

än dråp. De kommer att fortsätta 

strida mot er tills de får er att 

avfalla från er religion, om de kan. 

Och de av er som avfaller från 

sin religion och sedan dör som 

otrogen, deras gärningar har gått 

förlorade i [både] denna värld 

och i livet efter detta. Ja, dessa är 

Eldens invånare. Där skall de vistas 

för evigt. 

’den Helgade Månaden Här, månaden 

radjab i den islamiska kalendern. ’en 

stor salc En enorm förbrytelse i Allahs 

syn. ’fitnah’ Här, avgudadyrkan. (T) 

218, De som har antagit tron och de 

som har utvandrat och kämpat [i 

strid] för Allahs sak, dessa hoppas 

[verkligen] på Allahs nåd. Allah är 

evigt förlåtande, benådande. 

219, De frågar dig om rusdrycker 

och spel om pengar. Säg: ”Båda 

medför stor försyndelse samt en 

del gagn för människorna.” Deras 

försyndelse är dock större än deras 

gagn. Och de frågar dig [om] vad 

de bör skänka. Säg: ”Överskottet 
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[av era egendomar].” Så klargör 

Allah tecknen för er, kanske ni 

ägnar tanke. 

Versens sista mening fortsätter i nästa 

vers. (ö) ’rusdrycker På arabiska 

khamr, som omfattar alla typer av 

berusningsmedel. ’storförsyndelse 

Se 5:91 ’en del gagn De vinster som 

gjordes genom spel om pengar och 

försäljning av rusdrycker innan förbudet 

mot dem uppenbarades. Se 5:90-91. 

(T/K) ’tecknen Bevisen och verserna i 

denna sura. (T) 

220, åt denna värld och livet efter 

detta. Och de frågar dig om de 

faderlösa. Säg: ”Att förbättra [deras 

egendomar] åt dem är det bästa.” 

Men om ni blandar deras med ert 

så är de ju era bröder [i religionen]. 

Allah skiljer mellan den som 

förbättrar och den som försämrar. 

Om Allah ville, kunde Han helt 

visst ha gjort det svårt för er. Allah 

är sannerligen allsmäktig, allvis. 

221, Gift er inte med avgudadyrkande 

kvinnor förrän de antagit tron. 

En troende slavinna är säkerligen 

bättre än en avgudadyrkande 

kvinna, även om hon skulle 

förtjusa er. Och vig inte 

avgudadyrkande män [med 

troende kvinnor] förrän de antagit 

tron, för en troende slav är bättre 

än en avgudadyrkande man 

även om han skulle förtjusa er. 

Dessa [avgudadyrkare] inbjuder 
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till Elden. Men Allah inbjuder 

genom Sitt bud till Paradiset och 

förlåtelse, och Han klargör Sina 

tecken för människorna för att de 

skall komma ihåg. 

Och därmed låta sig förmanas och 

lära sig skilja på vad som kallar till 

Paradiset och vad som kallar till Elden. 

(T) ’genom Sitt bud’ Genom Sina 

befallningar, förbud och lagar. (K) 

222, De frågar dig om menstruationen. 

Säg: ”Den är skadlig, ni skall 

därför undvika [samlag med] era 

hustrur under menstruationen. 

Och närma er dem inte [genom 

samlag] förrän de blivit rena [från 

blodet]. Men när de har renat sig, 

kom då till dem [genom samlag] 

på det vis som Allah har befallt 

er. Allah älskar dem som vänder 

sig [till Honom] i ånger och Han 

älskar dem som håller sig rena.” 

Från alla orenheter och skadliga ting. 

’Den är skadlig’ I det att kvinnans 

månadsblödning vållar obehag p.g.a. 

dess orenlighet. (T) ’ när de har 

gjort sig rena’ När de på föreskrivet 

sätt har rengjort och sköljt hela 

kroppen med vatten. (K) på det 

vis som Allah har befallt er Endast 

genom befruktningsorganet och inte 

ändtarmsöppningen. (B) 

223, Era hustrur är [som] en åker för er, 

beträd därför er åker på det sätt ni 

vill. Och förbered er själva. Frukta 

Allah och var förvissade om att ni 
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skall möta Honom. Och ge glada 

budskap till de troende. 

Om Paradiset och evigt liv däri för dem 

som tror på Allah, Hans uppenbarelser 

och mötet med Honom på Domedagen 

och därmed rättar sig efter Hans 

befallningar och förbud, '[som] en 

åker Eftersom era barn växer fram ur 

dem. ’besök därför er åker på det sätt 

ni vill’ Genom samlag, såvida det sker 

via befruktningsorganet. ’ Och förbered 

er själva Inför Domedagen, genom att 

göra goda gärningar. (T) 

224, Gör inte era eder vid Allah till ett 

hinder från att vara fromma och 

gudfruktiga och från att ställa 

tillrätta mellan människor. Allah är 

hörande, vetande. 

225, Allah ställer er inte till svars för 

era obetänksamma eder, men 

Han ställer er till svars för vad era 

hjärtan verkligen avser. Allah är 

evigt förlåtande, skonsam. 

226, För dem som svär att de skall avhålla 

sig från [samlag med] sina hustrur 

gäller en väntetid på fyra månader. 

Men om de återvänder är Allah 

sannerligen förlåtande, benådande. 

’återvänder Till att ha samlag med sina 

hustrur. (T) 

227, Men om de beslutar sig för 

skilsmässa, Allah är då sannerligen 

hörande, vetande. 

’beslutar sig för skilsmässa’ Efter att ha 

fullföljt väntetiden och därpå yppar sin 

avsikt att skiljas. (T/B) 
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228, Kvinnor som blivit skilda skall 

avvakta [tills de genomgått] tre 

månadsblödningar. Och det är 

inte tillåtet för dem att dölja vad 

Allah har skapat i deras sköte om 

de [verkligen] tror på Allah och 

den Yttersta dagen. Deras makar 

har full rätt att ta tillbaka dem 

under denna [vänteperiod] om 

de nu önskar förlikning. Och de 

(hustrurna) har samma rättighet 

mot sina män som deras män har 

mot dem, så som tillbörligt är. 

Män har dock en grads företräde 

framför dem. Allah är allsmäktig 

och allvis. 

’att dölja vad Allah har skapat i 

deras sköte’ Vilket här kan syfta på 

menstruation såväl som graviditet. (T) 

229, Skilsmässa [kan återkallas] två 

gånger. Därefter skall ni antingen 

behålla [hustrun] i god samlevnad 

eller frigöra [henne] med gott 

uppförande. Men det är inte tillåtet 

för er [män] att ta [tillbaka] något 

av det ni har gett dem, förutom när 

de båda (man och hustru) fruktar 

att de inte kan hålla sig inom Allahs 

gränser. Och om ni [troende] 

fruktar att de inte kan hålla sig 

inom Allahs gränser så drabbar 

dem (man och hustru) ingen skuld 

beträffande det hon uppoffrar [för 

att få skilsmässa]. Detta är Allahs 

gränser så överskrid dem inte. De 

som överskrider Allahs gränser, 

% 

g 
Al•]&&&"** 



Surah 2 al-Baqarah Del 2 3jäJ\ oj—Y 

dessa är de orättfärdiga. 

’det ni har gett dem Brudgåvor etc. 

’Allahs gränser Parets rättigheter över 

varandra inom äktenskapet. (T) 

230, Om han sedan skiljer sig från 

henne [en tredje gång] är hon inte 

tillåten för honom förrän hon gift 

sig med en annan man. Men om 

denne sedan skiljer sig från henne 

är det ingen synd för någon av dem 

(kvinnan och hennes tidigare 

make) att ta tillbaka varandra, om 

de känner att de kan hålla sig inom 

Allahs gränser. Detta är Allahs 

gränser som Han klargör för folk 

som vet. 

Vet att dessa regler är från Allah. (T) 

’inte tillåten för honom’ I giftermål, 

förrän hon ingått äktenskap med en 

annan man och intimt umgänge har ägt 

rum mellan dem. (B,K) 

231, När ni har skilt er från era hustrur 

och de närmat sig sin tidsgräns, 

kvarhåll dem då på tillbörligt sätt 

eller låt dem gå fria på tillbörligt 

sätt. Men kvarhåll dem inte med 

avsikt att skada [dem] och därmed 

överskrida [Allahs gränser]. Den 

som gör så har begått orätt mot 

sig själv. Gör inte Allahs tecken till 

föremål för skämt, utan kom ihåg 

Allahs välgärning mot er och vad 

Han sänt ned till er av Boken och 

Visdomen som Han förmanar er 

med. Ja, frukta Allah! Och ni skall 
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veta att Allah har full vetskap om 

allt. 

’begått orätt mot sig själv’ Genom att 

bryta mot Allahs befallning. (K) ’Boken 

och Visdomen’ Här, Koranen och 

Profeten Muhammeds 5H sunnah. (T) 

232, När ni har skilt er från era hustrur 

och de nått sin tidsgräns, hindra 

dem då inte från att [återigen] 

gifta sig med sina makar, om de 

ömsesidigt kommit överens inom 

gränserna för vad som är tillåtet. 

Detta är en förmaning för dem 

som tror på Allah och den Yttersta 

dagen. Ja, detta är godare för er och 

renare. Allah vet men ni vet inte. 

’hindra dem då inte’ Här tilltalas den 

skilda kvinnans rättsliga representanter. 

’att [återigen] gifta sig med sina makar 

Efter den första eller andra skilsmässan. 

(K) 

233, [Fullt skilda] Mödrar har störst 

rätt att amma sina barn under 

två hela år. [Detta gäller] För 

de [föräldrar] som vill fullända 

amningsperioden. Det åligger då 

fadern att försörja och kläda dem 

(mödrarna) på tillbörligt sätt. 

Ingen människa skall belastas 

utöver hennes förmåga. En moder 

får inte tillfogas skada på grund av 

sitt barn och inte heller en fader på 

grund av sitt barn. Och det samma 

(försörjning och klädande) åligger 

[faderns] arvinge [om fadern dör]. 
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Men om de båda (föräldrarna) 

önskar [barnets] avvänj ning enligt 

ömsesidig överenskommelse och 

samråd drabbar dem ingen skuld. 

Och om ni (fäder) vill att era barn 

skall ammas [av en amma] drabbar 

er ingen skuld, såvitt ni betalar 

det ni bör ge på tillbörligt sätt. Ja, 

frukta Allah och vet att Allah ser 

vad ni gör. 

’En moder får inte tillfogas skada på 

grund av sitt barn... ’ Såsom att fadern 

som skilt sig med henne tar barnet mot 

hennes vilja och ger det till en annan 

kvinna att amma. Eller att modern på 

motsvarande sätt vägrar amma barnet 

och lägger ansvaret på fadern så att han 

tvingas söka en amma. ’såvitt ni betalar 

det ni bör ge på tillbörligt sätt’ Till både 

modern och amman, för vad var och en 

har ammat. (T) 

234, De av er som avlider och 

efterlämnar hustrur, dessa 

[hustrur] skall avvakta i fyra 

månader och tio [dagar]. När de 

sedan nått sin tidsgräns drabbar er 

ingen skuld beträffande vad de tar 

sig för på tillbörligt sätt. Allah har 

full kännedom om vad ni gör. 

’ i fyra månader och tio [dagar]’ Utan 

att sminka sig, parfymera sig, flytta från 

sina hem eller gifta om sig. ’drabbar er 

ingen skuld’ Ni rättsliga representanter 

för dessa kvinnor. (T) ’ tar sig för på 

tillbörligt sätt’ Såsom att göra sig vackra 

och antyda att de är tillgängliga för 

giftermål. (K) 
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235, Ingen skuld drabbar er heller för 

vad ni antyder eller håller inom 

er beträffande giftermålsanbud 

till [dessa] kvinnor (under deras 

väntetid). Allah vet att ni kommer 

att ha dem i tankarna. Men förordna 

inget avtal med dem i hemlighet, 

utan yttra er endast med lämpliga 

yttranden. Och genomför inte 

äktenskapskontrakt förrän 

föreskriften nått sin tidsgräns. Ni 

skall veta att Allah vet vad som vilar 

inom er, så ta er till vara för Honom. 

Men ni skall [också] veta att Allah 

är förlåtande, överseende. 

’lämpliga yttranden T.ex. som att låta 

det komma till hennes kännedom att 

man verkligen skulle vilja gifta sig med 

någon som delar hennes egenskaper. 

förrän föreskriften nått sin tidsgräns’ 

Förrän kvinnorna nått den föreskrivna 

vänteperiodens tidsgräns. (T) 

236, Ingen skuld drabbar er om ni 

skiljer er från era hustrur utan 

att ha rört dem eller fastställt en 

brudgåva åt dem. Men kompensera 

dem [i så fall] — den förmögne 

enligt sin förmåga och den fattige 

enligt sin förmåga — med en gåva 

i rimlig utsträckning. [Detta är] 

En skyldighet för dem som gör det 

goda. 

’rört dem Här, haft samlag med dem. (T) 

237, Men om ni skiljer er från dem 

innan det att ni rört dem, och ni 

redan fastställt en brudgåva åt 
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dem, då skall hälften av vad ni 

fastställt [ges till dem], utom om 

de överlåter [det], eller om han 

som har äktenskapskontraktet 

i sin besittning överlåter. Och 

att överlåta ligger gudsfruktan 

närmare. Ja, glöm inte 

frikostigheten [som bör finnas] er 

emellan. Allah ser alltid vad ni gör. 

eller om han som har äktenskapskontraktet 

i sin besittning överlåter Maken, som 

då ger eller låter henne behålla hela 

brudgåvan. (K) 

238, Vårda era [fem dagliga] böner, 

särskilt den mellersta bönen, 

och ställ er inför Allah i from 

ödmjukhet. 

'Vårda’ Förrätta dem vid deras 

föreskrivna tidpunkter och uppfyll 

deras krav och förpliktelser. (B) ’den 

mellersta bönen Asr bönen. (K) 

239, Om ni hotas av fara [kan ni be] 

gående eller ridande. Men när ni 

[åter] är i säkerhet så åkalla Allah 

[i tacksamhet], för det är Han som 

lärt er vad ni förut inte kände till. 

’så åkalla Allah [i tacksamhet]’ När ni 

förrättar era fem regelbundna böner 

som normalt. (B) 

240, De av er som avlider och 

efterlämnar hustrur skall ha 

testamenterat sina hustrur 

uppehälle under ett år utan att de 

drivs ut. Men om de [självmant] går 

drabbar er ingen skuld för vad de 

tar sig för av det som är tillbörligt. 
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Allah är allsmäktig, allvis. 

’drivs ut' Ur sina hem. ’ drabbar er 

Den dödes arvingar eller rättsliga 

representanter. ’av det som är 

tillbörligt Såsom att försköna sig med 

syfte att gifta om sig. Denna vers är 

dock upphävd av vers 234 ovan som 

fastställer en väntetid på fyra månader 

och tio dagar. (B) 

241, Ja, skilda kvinnor skall ges 

uppehälle på tillbörligt sätt. 

[Detta är] En förpliktelse för de 

gudfruktiga. 

242, Så klargör Allah Sina tecken för 

er, kanske ni då använder ert 

förstånd. 

243, Har du (Muhammed sH) inte fått 

veta om dem som i tusental flydde 

sina hem av rädsla för döden. Då 

sade Allah till dem: ”Dö!” sedan 

återupplivade Han dem. Allah 

är sannerligen full av ynnest 

mot människorna, men de flesta 

människor visar [Honom] ingen 

tacksamhet. 

244, Strid för Allahs sak! Och ni 

skall veta att Allah är hörande, 

vetande. 

245, Vem är den som ger Allah ett gott 

lån så att Han kan mångdubbla 

det åt honom många gånger om? 

Det är Allah som förminskar och 

utökar, och till Honom skall ni 

återföras. 

’ger Allah ett gott lån Ger av sin 
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egendom för Allahs sak. förminskar och 

utökar Människors levebröd som Han 

vill, allt efter Sin absoluta visdom. (K) 

246, Har du (Muhammed sll) inte fått 

veta om de äldres samfund bland 

Israels barn, efter Moses tid. När 

de sade till en av sina profeter: 

”Utnämn en kung över oss så 

skall vi strida för Allahs sak.” Han 

sade: ”Kanske skulle ni avstå från 

att strida om [sådan] strid hade 

föreskrivits er?” De sade: ”Varför 

skulle vi inte strida för Allahs sak 

nu när vi har fördrivits från våra 

hem och våra barn?” Men när strid 

sedan föreskrevs dem drog de 

sig undan, utom ett fåtal av dem. 

Och Allah har full vetskap om de 

orättfärdiga. 

247, Och deras profet sade till dem: 

”Allah har förvisso utnämnt Saul 

till kung över er.” De sade: ”Hur 

kan han få makten över oss när vi 

är mer berättigade till makten än 

han? Dessutom har han inte getts 

mycket rikedom.” Han (profeten) 

sade: ”Allah har sannerligen 

valt honom framför er och gjort 

honom större i [både] kunskap 

och kropp. Ja, Allah ger [av] Sin 

makt till den Han vill. Allah är 

allrådande, allvetande.” 

248, Och deras profet sade till dem: 

”Tecknet på hans kungamakt är 

att kistan skall återlämnas till er, 

4, 
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buren av änglar, och den skall 

innehålla ett lugn från er Herre 

och en återstod av vad Moses ätt 

och Arons ätt efterlämnade. I detta 

finns sannerligen ett tecken för er, 

om ni verkligen är troende. 

’1cistan’ En kista som de hade förlorat 

under en lång tid. (T) 

249, När Saul sedan drog ut med sina 

arméer sade han: ”Allah skall 

sannerligen sätta er på prov med 

en flod. Den som dricker ur den 

hör inte mig till, men den som 

inte smakar något alls hör mig till; 

ja, också den som [endast] tar sig 

en klunk med handen.” Men de 

drack alla ur den, utom ett fåtal av 

dem. När han (Saul) sedan hade 

korsat den (floden), han och de 

med honom som hade antagit tron, 

sade de [andra]: ”1 dag har vi ingen 

förmåga [att strida] mot Goliat och 

hans arméer.” [Men] De som med 

säkerhet visste att de [efter döden] 

skall möta Allah sade: ”Hur ofta 

har inte en liten skara besegrat en 

stor skara med Allahs tillåtelse! Ja, 

Allah är med de uthålliga.” 

Med Sitt stöd och Sin hjälp. ’med 

Allahs tillåtelse Alltefter hans dom och 

förutbestämmelse. (T) 

250, När de sedan ryckte fram mot 

Goliat och hans arméer sade 

de: ”Vår Herre, överös oss med 

tålamod och gör oss stadiga på 
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foten och låt oss segra över detta 

otrogna folk!” 

251, Därpå besegrade de dem med 

Allahs tillåtelse och David dödade 

Goliat och Allah gav honom 

makten och visdomen och gav 

honom den kunskap Han ville. 

Ja, om Allah inte hade betvingat 

vissa människor med andra 

skulle jorden helt visst fördärvas. 

Men Allah är full av ynnest mot 

skapelsen. 

’visdomen’ Här, profetskapet. (T) 

252, Detta är Allahs verser som Vi 

reciterar för dig (Muhammed sH) i 
sanning. Ja, du är sannerligen en av 

de utsända. 

253, Dessa var sändebuden - Vi har gett 

några av dem företräde framför de 

andra. Bland dem fanns den som 

Allah talade till [direkt] och Han 

har upphöjt några i [högre] grader 

[än andra]. Och Vi gav Jesus, 

Marias son, de tydliga bevisen och 

stärkte honom med ruhul-qudus 

(helighetens ande). Om Allah 

hade velat skulle de [folk] som 

levde efter dessa [sändebud] inte 

ha stridit mot varandra efter att ha 

nåtts av dessa tydliga bevis. Men de 

blev oeniga — några av dem trodde 

[ståndaktigt] medan andra kom att 

förneka [sanningen]. Ja, om Allah 

hade velat skulle de inte ha stridit 

mot varandra, men Allah gör 
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förvisso vad Han vill. 

’den som Allah talade tilV Moses. 

’ruhul-qudus (helighetens ande)’ Här, 

ängeln Gabriel. (T) 

254, Ni som har antagit tron! Ge av 

det Vi har försörjt er med innan 

det kommer en Dag då varken 

köpenskap eller vänskap eller 

medlande äger rum. Ja, det är 

förnekarna som är de orättfärdiga. 

Därför skall de berövas både vänskap 

och medlande på Domedagen till 

skillnad från de troende. Se 43:67 och 

26:99-100. (T) 

255, Allah — det finns ingen [sann] 

Gud (ingen har rätt att dyrkas) 

utom Han, Den Levande, 

Vidmakthållaren. Slummer 

överväldigar Honom inte och inte 

heller sömn. Honom tillhör allt 

som finns i himlarna och allt som 

finns på jorden. Vem är den som 

kan medla hos Honom utan Hans 

tillåtelse? Han vet vad som varit 

före dem och vad som skall komma 

efter dem. De kan inte omfatta 

något av Hans kunskap utom 

det Han vill. Hans kursi (stol) 

omsluter himlarna och jorden, och 

att bevara dem är ingen börda för 

Honom. Han är Den Höge, Den 

Väldige. 

Den Levande’ (al-Hajj) Han vars liv 

är absolut beständigt. Hans existens 

utmärks varken av någon början eller 

av något slut. ’ Vi dm akthåll aren’ 
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(al-Qajjum) Han som upprätthåller 

Sin skapelse och står för alla varelsers 

försörjning. ’Vem är den som kan medla 

hos Honom... ’ Ingen kan fälla förbön 

för någon hos Allah på Domedagen om 

inte Han tillåter det. (T) ’Hans kursi’ 

Hans stol (eller pall), vilken skiljer sig 

från Hans tron (’ arsh) som är ännu 

väldigare. (K) Den Höge’ (al-Ali) Han 

är högt ovan Sin skapelse och besitter 

all makt. ’Den Väldige’ (al-Azim) Hans 

är all väldighet och allt är underlägset 

Honom. (T) 

256, Tvång skall inte förekomma 

i religionen. Rättskaffenhet 

skiljer sig tydligt från förvillelse. 

Ja, den som förnekar täghut 

(avgudar) och tror på Allah 

har med säkerhet greppat tag i 

det starkaste fäste som aldrig 

ger vika. Allah är hörande och 

vetande. 

’ Tvång skall inte förkomma i religionen 

Ingen skall tvingas till att anta Islam. 

Den sanna religionen är klar och 

tydlig och dess bevis påtagliga, därför 

behöver ingen tvingas till den. Den 

som Allah vägleder och ger insikt 

och vars bröst Han öppnar för Islam 

kommer insiktsfullt att anta religionen 

på eget bevåg. Och den vars hjärta 

Allah har förvillat och vars hörsel- och 

synförmåga Han förseglat gynnas inte 

av att anta Islam genom tvång, förnekar 

täghut’ Överger alla slags avgudar och 

allt som Satan inbjuder till att dyrkas 

vid Allahs sida. (K) 
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257, Allah är de troendes Beskyddare, 

Han för dem ut ur mörkren till 

ljuset. Men de som förnekar 

[sanningen], deras beskyddare är 

täghut (avgudar) som för dem ut ur 

ljuset till mörkren. Dessa skall bli 

Eldens invånare. Där skall de vistas 

för evigt. 

258, Har du inte fäst avseende vid han 

som tvistade med Abraham om 

hans Herre, ty Allah hade gett 

honom kungamakt? Abraham 

sade då: ”Min Herre är den som 

ger liv och död.” Han sade: ”Jag 

ger liv och död.” Abraham sade: 

”Allah låter förvisso solen komma 

från öster, få du den då att komma 

från väster!” Då blev han som 

förnekade [sanningen] alldeles 

förstummad. Allah vägleder inte 

orättfärdigt folk. 

259, Eller som han som färdades förbi 

en stad som låg helt öde i sina 

ruiner. Han sade: ”Hur skall Allah 

[åter] kunna ge liv åt denna [stad] 

efter dess bortgång?” Men Allah lät 

honom vara död i hundra år sedan 

uppväckte Han honom. Han sade: 

”Hur länge har du stannat [här] ?” 

Han sade: ”Jag har väl stannat 

[här] en dag eller en del av en dag.” 

Han sade: ”Nej, du har stannat 

[här] hundra år. Men se på din mat 

och din dryck, de har inte åldrats. 

Se även på din åsna. Ja, detta [har 
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skett] för att Vi skall göra dig till 

ett tecken för människorna. Och se 

på benen, hur Vi ställer upp dem 

och sedan klär dem med kött.” När 

detta blev klart för honom sade 

han: ”Jag vet att Allah har makt till 

allt.” 

’Se även på din åsna Som också hade 

låtits dö och bara var ben. (B) 

260, Och [nämn, Muhammed ] då 

Abraham sade: ”Min Herre! Visa 

mig hur Du ger liv åt de döda.” 

Han sade: ”Har du inte [redan] 

tro?” Han sade: ”Jo, men för att 

mitt hjärta skall få [större] ro.” Han 

sade: ”Ta då fyra [slag av] fåglar 

och gör dem vana vid dig [sedan 

stycka dem]. Placera sedan ett 

stycke av dem på varje berg [kring 

dig]. Ropa sedan på dem och de 

skall komma till dig med hast. 

Och var förvissad om att Allah är 

allsmäktig och vis.” 

261, De som ger av sina förmögenheter 

för Allahs sak, deras liknelse är 

som liknelsen vid ett sädeskorn 

som ger sju ax där varje ax bär 

hundra korn. Allah mångdubblar 

[belöningen] för den Han vill. 

Allah är allrådande och allvetande. 

262, De som ger av sina förmögenheter 

för Allahs sak och sedan inte låter 

vad de gett följas av tal om deras 

givmildhet och av sårande uttryck, 

de skall få sin lön hos sin Herre och 

J\ 
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de behöver inte känna rädsla och 

inte heller skall de sörja. 

263, Vänligt tal och förlåtelse är bättre 

än en gåva som följs av sårande 

uttryck. Allah är självtillräcklig och 

skonsam. 

264, Ni som har antagit tron! Gör inte 

era gåvor odugliga genom tal om 

er givmildhet och genom sårande 

uttryck. Som han som [endast] 

ger av sin förmögenhet för att ses 

[och berömmas] av människor 

medan han egentligen inte tror på 

Allah och den Yttersta Dagen. Ja, 

hans liknelse är som liknelsen vid 

ett slätt stenblock, täckt av jord, 

som sedan träffas av ett skyfall som 

lämnar det alldeles bart. De kan 

inte uppnå någonting med vad de 

åstadkommit. Allah vägleder inte 

otroget folk. 

265, Och de som ger av sina 

förmögenheter i längtan efter Allahs 

belåtenhet samtidigt som de är säkra 

inom sig själva, deras liknelse är som 

liknelsen vid en trädgård som ligger 

på en kulle och träffas av ett skyfall 

och ger då sin skörd i dubbel mängd. 

Och träffas den inte av ett skyfall så 

av duggregn. Allah ser ständigt vad 

ni gör. 

'samtidigt som de är säkra inom sig själva’ 

Om att Allah skall belöna dem för vad de 

ger. av duggregn Vilket räcker för att den 

skall ge en god skörd. (K) 
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266, Skulle någon av er önska att 

han hade en trädgård full av 

dadelpalmer och vinstockar, 

genomfluten av bäckar, där han 

har tillgång till alla slags frukter, 

samtidigt som han överväldigas 

av ålderdom medan hans barn 

[fortfarande] är svaga och den 

träffas av en glödhet virvelstorm 

och förbränns helt och hållet? På 

detta sätt klargör Allah tecknen för 

er så att ni kan tänka efter. 

267, Ni som har antagit tron! Ge av de 

goda ting som ni skaffar er och av 

det som Vi har frambringat åt er ur 

jorden. Men ha inte för avsikt att 

[endast] ge det sämsta därav när 

ni själva inte hade tagit emot det 

annat än med slutna ögon. Ni skall 

veta att Allah är självtillräcklig och 

lovpris ad. 

’annat än med slutna ögon Med 

skygghet och missnöje, då ni själva hade 

tyckt att det ni får är av mindre värde än 

det ni är berättigade till. (T) 

268, Satan lovar er fattigdom och 

uppmanar er till skamlösa 

handlingar. Men Allah lovar 

er förlåtelse och ynnest från 

Sig. Allah är allrådande och 

allvetande. 

’ Satan lovar er fattigdom Att ni blir 

fattiga om ni ger av era förmögenheter 

och betalar zakat (den bindande 

allmosan). (T) 
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269, Han ger visdom åt den Han vill. 

Och den som ges visdom har 

förvisso fått något mycket gott. 

Men ingen låter sig förmanas utom 

de med förstånd. 

’visdom’ Förmågan att åstadkomma det 

som är rätt i både tal och handling utifrån 

förståelse, kunskap och insikt. (T) 

270, Vad ni än ger i gåva eller ger löfte 

om att uträtta, vet Allah det väl. 

De orättfärdiga kommer inte att ha 

några hjälpare. 

Som kan hjälpa dem mot Allahs straff på 

Domedagen för att de endast gav för att 

ses och prisas av folk och gav löften om 

att visa Allah olydnad. (T) 

271, Om ni öppet ger era gåvor är det en 

god sak, men om ni döljer dem och 

skänker dem åt de fattiga är det 

ännu bättre för er. Då utplånar Han 

en del av era dåliga gärningar. Allah 

har full kännedom om allt ni 

gör. 

272, Det är inte upp till dig 

[Muhammed ] att vägleda dem 

utan Allah vägleder dem Han vill. 

Allt gott ni ger är för ert eget bästa, 

då ni inte ger annat än för Allahs 

skull. Och vad gott ni än ger skall 

ni få tillbaka i fullt mått och ingen 

orätt skall tillfogas er. 

273, [Ge] Till de fattiga som blivit 

inskränkta [under sin kamp] 

för Allahs sak och därmed 

inte kan färdas genom landet. 

K i 
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Den aningslöse tror att de är 

välbeställda på grund av deras 

återhållsamhet. Du kan känna 

igen dem på deras attribut. De 

ber aldrig folk om något på ett 

efterhängset sätt. Och vad gott ni 

än ger så har Allah full vetskap om 

det. 

’Du kan känna igen dem på deras 

attribut’ De insiktsfulla lägger märke till 

deras tillstånd, på ett efterhängset sätt’ 

De besvärar aldrig folk genom att tigga 

om saker som de kan klarar sig utan. 

(K) 

274, De som ger av sina förmögenheter 

under både natt och dag, vare sig 

i hemlighet eller offentligt, skall 

få sin lön hos sin Herre. Ja, de 

behöver inte känna rädsla och inte 

heller skall de sörja. 

275, De som slukar i sig ribä (ocker) 

skall inte resa sig annat än som han 

som Satan slagit med besatthet 

reser sig. Detta för att de sade: 

”Handel är trots allt det samma 

som ribä” Men Allah har tillåtit 

handel och har förbjudit ribä. Så 

den som nås av en förmaning från 

sin Herre och följaktligen upphör 

får därför [behålla] det som redan 

förevarit och hans sak vilar hos 

Allah. Men de som återgår till det 

(ribä), dessa skall bli Eldens folk. 

Där skall de vistas för evigt. 

’ skall inte resa sig... ’ Ur sina gravar på 

Uppståndelsens Dag. (K) 
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276, Allah utplånar all ribä men gör 

allmosorna fruktbara. Allah tycker 

inte om den som framhärdar i otro 

och synd. 

’ utplånar all riba Antingen utplånar 

Allah personens ockervinst helt och 

hållet, eller så låter Han honom gå 

miste om egendomens välsignelse och 

hindrar honom från att dra nytta av det 

han inkasserar. Han får sedan ta del av 

straffet för sin onda handling i både sitt 

jordiska liv och i Livet efter detta. (K) 

277, De som tror och gör goda gärningar 

och förrättar bönen och betalar 

allmosan skall helt visst få sin lön 

hos sin Herre. De behöver inte 

känna rädsla och inte heller skall de 

sörja. 

278, Ni som har antagit tron! Frukta 

Allah och låt bli all utestående ribä 

(ockervinst) om ni verkligen är 

troende. 

’låt bli all utestående ribä’ De räntor 

som ni tidigare har begärt av folk utöver 

de grundbelopp de är skyldiga att 

återbetala. (T) 

279, Och om ni inte gör det skall ni veta 

att ni befinner er i krig med Allah 

och Hans Sändebud. Men om ni 

vänder er [till Allah] i ånger har 

ni ju rätt till ert kapital. Ni gör då 

ingen orätt [mot någon] och ingen 

orätt görs mot er. 

Ni har då inte inkasserat något ni inte 

är berättigade till och inte heller har ert 

kapital minskats. (T) 
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280, Och om han (den skuldsatte) har 

det svårt skall anstånd ges tills 

lättare tider. Men att efterskänka 

[skulden] är bättre för er - om ni 

bara visste. 

Visste vilken stor dygd som ligger i detta 

och vilken enorm belöning Allah har 

tagit på Sig att ge den som besparar de 

skuldtyngda deras skulder. (T) 

281, Frukta den Dag då ni [alla] skall 

återföras till Allah! Sedan skall 

varje själ fullt tillmätas [lönen för] 

vad hon tjänat och ingen orätt skall 

tillfogas dem. 

282, Ni som har antagit tron! När ni ger 

varandra lån fram till en fastställd 

tidsgräns skall ni teckna ned det. 

Och låt en skrivare opartiskt 

nedteckna [avtalet] mellan er. En 

skrivare får inte vägra att skriva 

så som Allah har lärt honom. Ja, 

han måste skriva och den som 

är återbetalningsskyldig skall 

diktera och frukta sin Herre 

Allah och inte utelämna något 

av den (skulden). Men om den 

återbetalningsskyldige vore 

okunnig eller svag eller inte själv är 

kapabel att diktera skall [istället] 

hans representant opartiskt 

diktera. Ta också två personer 

till vittnen bland era män. Och 

finns det inte två män [till hands] 

så en man och två kvinnor bland 

dem ni godkänner som vittnen — 

ifall någon av dem (kvinnorna) 
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gör ett misstag så kan den ena 

påminna den andra. Vittnena 

får inte heller vägra om de [åter] 

skulle tillkallas. Och låt er inte 

tröttas av att nedteckna den, vare 

sig [skulden är] liten eller stor, 

tillsammans med dess tidsgräns. 

Detta är rättvisast inför Allah och 

riktigast vad gäller vittnesbördet 

och lämpligast för att ni inte skall 

hamna i tvivel. Undantag får endast 

ske vid handelstransaktioner som 

ni gör med varandra på plats, för då 

drabbar er ingen skuld om ni inte 

tecknar ned det. Men kalla [alltid 

någon] till vittne när ni för handel 

med varandra. Varken skrivare 

eller vittne får tillfogas skada. Gör 

ni så är det en trotsig olydnad för 

er del. Frukta därför Allah! Och 

Allah kommer att lära er. Allah har 

full vetskap om allt. 

’ger varandra lån Här uppmanar Allah 

Sina troende tjänare att nedteckna alla 

handelstransaktioner med förfallotid. 

(K) ’om den återbetalningsskyldige vore 

okunnig’ Inte är läs- och skrivkunnig, 

eller okunnig om vad som bör 

nedtecknas i samband med skulden. 

’eller svag’ Har ett funktionshinder, 

såsom stumhet eller nedsatt talförmåga. 

’eller inte själv är kapabel till att 

diktera’ På grund av frånvaro. ’hans 

representant’ Här, långivaren. ’Vittnena 

får inte heller vägra om de [åter] skulle 

tillkallas’ Om dessa vittnen vid ett 

senare tillfälle skulle tillkallas för att 
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avlägga sina vittnesmål inför domstol 

eller myndighet som anlitats att 

uppbära betalning från den skuldsatte. 

’handelstransaktioner som ni gör med 

varandra på plats’ Där transaktionen 

sker utan förfallotid och värdena 

ges i hand. ’Vårken skrivare eller 

vittne får tillfogas skada’ Utsättas för 

påtryckningar. (T) 

283, Om ni är på resande fot och inte 

finner någon skrivare må panter 

tas emot. Men har ni förtroende 

för varandra skall den som blir 

anförtrodd fullgöra sin skyldighet 

och frukta sin Herre, Allah. Ja, ni 

får inte undanhålla vittnesmålet! 

Den som undanhåller det är 

sannerligen syndfull i sitt hjärta. 

Allah har full vetskap om vad ni 

gör. 

Och Han skall därmed belöna er med 

gott eller ont alltefter vad ni förtjänar. 

’ inte finner någon skrivare’ Varken 

finner någon skrivare eller de medel 

som behövs för att kunna nedteckna 

avtalet. ’må panter tas emot’ Av 

långivaren. (T) 

284, Allah tillhör allt som finns i 

himlarna och allt som finns på 

jorden. Och vare sig ni öppet 

visar vad som finns inom er eller 

döljer det skall Allah ställa er till 

svars för det. Sedan förlåter Han 

den Han vill och straffar den 

Han vill. Ja, Allah har makt till 

allt. 
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285, Sändebudet tror på det som har 

sänts ned till honom från hans 

Herre, och [det gör också] de 

troende. Var och en tror på Allah, 

Hans änglar, Hans böcker och 

Hans sändebud. ”Vi gör ingen 

åtskillnad mellan någon av Hans 

sändebud.” De säger också: ”Vi hör 

och vi lyder, [och vi ber om] Din 

förlåtelse vår Herre! Ja, mot Dig är 

vår färd!” 

Hans sändebud’ Ordet sändebud står 

här i plural. (Ö) 

286, Allah belastar ingen människa 

utöver hennes förmåga. Hon skall 

ges det [goda] hon har tjänat och 

hon skall få skörda det [onda] hon 

gjort sig förtjänt. ”Vår Herre! Ställ 

oss inte till svars om vi glömmer 

eller begår misstag. Vår Herre! 

Lägg inte på oss en börda lik den 

Du lade på dem [som levde] före 

oss. Vår Herre! Låt oss inte bära 

något som vi inte har krafter till. 

Ha överseende med oss, och förlåt 

oss, och ge oss nåd! Du är vår 

Skyddsherre, låt oss därför segra 

över det otrogna folket.” 

’begår misstag’ Av okunnighet, dem 

[som levde] före oss’ Bland tidigare 

sändebuds följare. (K) 
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Surah ål Imrån |j§|g& 

I Allahs Namn, Den Nåderike, 

Den Benådande 

1, Alif Läm Mim 

2, Allah, det finns ingen [sann] 

Gud (ingen har rätt att dyrkas) 

utom Han, Den Levande, 

Vidmakthållaren. 

’Den Levande’ Han med evigt liv — 

det varken upphör eller tilländalöper 

— till skillnad från alla livsformer i Hans 

skapelse vilka slutar leva när deras stund 

är kommen. Han varken dör eller upphör 

till skillnad från alla som tagits till herrar 

vid Hans sida, och dör gör till slut alla 

som påstår sig vara gudar. En vars liv 

i sinom tid upphör och som därmed 

försvinner kan aldrig vara en gud värd 

att dyrkas vid sidan om den ende sanne 

Guden som aldrig går ur tiden eller dör. 

’Vidmakthållaren Han som står för hela 

skapelsens försörjning och bevarar den. 

Skapelsen är under Hans herradöme. 

Han styr den och regerar över den som 

Han vill. Likaså förändrar Han och 

förvandlar, och förminskar och förökar i 

den alltefter sitt behag. (T) 

3, Han har sänt ned Boken till dig 

(Muhammed $H) med Sanningen 

[och] den bekräftar vad som 

[redan] fanns före den. Ja, [det var] 

Han [som] sände ned Toran och 

Evangeliet 

Meningen fortsätter i nästa vers. (Ö) ’vad 
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som [redan] fanns före den Utav 

tidigare uppenbarelser som Allah 

sände ned till sina tidigare sändebud 

och profeter och som upplyste om 

Muhammeds ankomst och om den 

uppenbarelse som kom att ges till 

honom. (K) ’Toran och Evangeliet’ Så 

som de ursprungligen uppenbarades 

för Moses respektive Jesus, må Allahs 

frid vila över dem. (Ö) 

4, i tidigare skeden som en vägledning 

för människorna. Likaså har 

Han [nu] sänt ned al-Furqän 

(Åt skilj aren). De som förnekar 

Allahs tecken skall få ett strängt 

straff. Allah är Allsmäktig, redo till 

hämnd. 

’som en vägledning för människorna’ För 

de människor som levde på den tiden, 

innan Koranen uppenbarades. ’ al-Furqän 

Åtskiljaren, ett av Koranens namn då den 

skiljer mellan sanning och falskhet, mellan 

vägledning och villfarelse. (K) 

5, För Allah är ingenting dolt, varken 

på jorden eller i himlen. 

6, Det är Han som formar er i 

moderlivet som Han vill. Det 

finns ingen [sann] Gud (ingen har 

rätt att dyrkas) utom Han, Den 

Allsmäktige, Den Allvise. 

7, Det är Han som har sänt ned 

Boken (Koranen) till dig. Den 

innehåller fastlagda verser - 

dessa utgör Bokens kärna — men 

andra är allegoriska. Vad sedan 

Cjf) el 
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beträffar dem i vars hjärtan finns 

avvikelse, så ägnar de sig åt det som 

är allegoriskt för att orsaka fitnah 

(tvivelsmål) och för att få grepp om 

dess tolkning. Men ingen vet dess 

tolkning utom Allah. Och de väl 

fördjupade i kunskap säger: ”Vi tror 

på det. Allt kommer från vår Herre.” 

Men ingen låter sig förmanas utom 

de med förstånd. 

8, [De säger:] ”Vår Herre! Låt inte 

våra hjärtan avvika efter det att Du 

väglett oss och skänk oss nåd från 

Dig. Du är förvisso Givaren.” 

9, ”Vår Herre! Du är förvisso Den som 

skall samla människorna inför en 

Dag om vilken inget tvivel råder. 

Allah bryter aldrig Sitt löfte.” 

10, De som förnekar [Sanningen], 

varken deras förmögenheter eller 

deras barn kommer att kunna hjälpa 

dem det minsta mot Allah. Dessa 

[förnekare] skall bli bränsle för 

Elden. 

11, Såsom det gick för Faraos folk 

och dem som levde före dem. De 

vägrade tro på Våra tecken så Allah 

straffade dem för deras synder. Ja, 

Allah är sträng i Sin bestraffning. 

12, Säg [Muhammed 3éHI] till dem som 

förnekar [sanningen]: ”Ni kommer 

att besegras och sammankallas till 

helvetet — ja, vilken ond bädd. ” 

J\i Ja 
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13, Ni har redan fått ett tecken i [de] två 

skarorna som drabbade samman. Den 

ena skaran stred för Allahs sak medan 

den andra bestod av de otrogna. De 

[troende] såg med egna ögon att de 

[otrogna] var dubbelt så många som 

de själva. Men Allah stödjer med Sin 

hjälp den Han vill. I detta ligger helt 

visst en lärdom för de insiktsfulla. 

Versen hänvisar till slaget vid Badr. (T) 

14, Kärlek till de inre lustarna har 

skönmålats för människorna i 

egenskap av kvinnor, söner, samlade 

skatter av guld och silver, utmärkta 

hästar, boskap och åkerjordar. Allt 

detta hör [blott] till det jordiska 

livets njutningar, men hos Allah 

väntar den härligaste hemkomsten. 

Till Paradiset, för dem som fruktar sin 

Herre. (T) 

15, Säg [Muhammed#!]: Skall jag 

berätta för er om något som är 

bättre än allt detta? För dem som 

har gudsfruktan, hos deras Herre 

väntar paradis genomflutna av 

floder - där skall de leva för evigt - 

och renade makar och välbehag hos 

Allah. Allah ser Sina tjänare. 

16, Dem som säger: ”Vår Herre! Vi har 

förvisso trott, förlåt oss därför våra 

synder och förskona oss från Eldens 

straff.” 

17, [Och] De tålmodiga, de 

sannfärdiga, de ödmjukt lydiga, de 

som ger av sitt [åt andra] och de 

. j ^. 
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som ber om [Allahs] förlåtelse vid 

gr ynings timmar na. 

18, Allah [Själv] vittnar att det inte 

finns någon [sann] gud (ingen har 

rätt att dyrkas) utom Han, och 

så gör änglarna och de som har 

kunskap. Han upprätthåller alltid 

rättvisa. Det finns ingen [sann] gud 

(ingen har rätt att dyrkas) utom 

Han, den Allsmäktige, den Allvise. 

19, Den rätta religionen inför Allah 

är förvisso Islam. Ja, de som gavs 

Boken blev inte oeniga förrän efter 

det att kunskapen hade nått dem 

[och] till följd av [sin] fientlighet 

mot varandra. Och den som 

förnekar Allahs tecken, Allah är då 

snabb att kalla till räkenskap. 

’Islam’ Att muntligt så väl som i hjärtat 

bekräfta att endast Allah har rätt att 

dyrkas, och att vördnadsfullt underkasta 

sig Allah i lydnad till Honom och 

att avvisa all avgudadyrkan. ’de som 

gavs Boken Här, de kristna som gavs 

Evangeliet genom Jesus. *kunskapen Om 

sanningen beträffande Allah, då en del 

kristna diktade ihop lögner om Honom 

vilka fick dem att tvista och bli oeniga 

tills de även lät döda varandra. (T) 

20, Om de sedan tvistar med dig 

[Muhammed 3SI], säg då: ”Jag har 

med hela mitt jag underkastat mig 

Allah och likaså har de som följer 

mig.” Och säg till dem som har 

getts Boken och [till] de olärda: 

”Har [också] ni underkastat er 

T 
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[Allah] ?” Om de underkastar sig 

[Allah], då har de med säkerhet 

funnit vägledning. Men om de drar 

sig undan, åligger det dig enbart att 

framföra budskapet. Allah ser Sina 

tjänare. 

’tvistar med dig’ Om att Allah är en enda 

Gud. ’de olärda Avgudadyrkarna. (K) 

21, De som förnekar Allahs tecken och 

som dödar profeterna utan sak och 

dödar dem som anbefaller rättvisa, 

du skall meddela dem om ett 

plågsamt straff. 

22, Det är dessa vars alla gärningar 

har blivit värdelösa i både denna 

värld och i Livet efter detta och de 

kommer inte att ha någon hjälpare. 

23, Har du inte fäst avseende vid dem 

som gavs en del av Boken. De kallas 

till Allahs Bok så att den kan döma 

mellan dem. Men sedan vänder sig en 

grupp av dem bort och ger sig iväg. 

’en del av Boken’ En del av Allahs 

uppenbarelse. Här, Toran som gavs till 

judarna. (T) 

24, Detta är för att de säger: ”Elden skall 

inte vidröra oss mer än ett begränsat 

antal dagar.” Ja, de har förvillats i 

sin religion av allt de brukade dikta 

ihop. 

25, Så hur [skall det gå för dem] när 

Vi samlar dem inför den Dag om 

vilken inget tvivel råder, och varje 

människa till fullo skall få vad 
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den förtjänat och ingen orätt skall 

tillfogas dem? 

26, Säg: ”Allah, all makts Ägare! Du 

skänker makten åt den Du vill och 

tar makten från den Du vill. Du ger 

ära åt den Du vill och förnedrar den 

Du vill. I Din hand ligger allt det 

goda. Du har sannerligen makt till 

allt.” 

27, Du låter natten träda in i dagen och 

Du låter dagen träda in i natten. Du 

frambringar det levande ur det döda 

och frambringar det döda ur det 

levande. Och Du försörjer dem Du 

vill utan beräkning. 

Ger Dina gåvor i mångfald utan någon 

gräns för deras mängd eller antal. (K) 

Du låter natten träda in i dagen och 

Du låter dagen träda in i natten Allah 

jämnar därmed ut dagarna och nätternas 

utsträckning under de olika årstiderna, 

då några av årets dagar är längre än dess 

nätter och tvärtom. (T) 

28, De troende skall aldrig ta de otrogna 

till medhjälpare i de troendes ställe — 

de som gör så har inte [längre] något 

samband med Allah — utom ifall då 

ni tvingas skydda er mot dem. Men 

Allah varnar er för Honom Själv. Ja, 

mot Allah är er färd. 

29, Säg: ”Vare sig ni döljer vad som 

finns i era bröst eller öppet visar det 

så vet Allah det. Ja, Han vet allt som 

finns i himlarna och allt som finns 

på jorden. Allah har makt till allt.” 
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30, [Ta er vara för] Den Dag då varje 

människa skall finna att allt det 

goda hon [någonsin] gjort har 

lagts fram, och [likaså] allt det 

onda hon gjort. Hon kommer att 

önska att det mellan henne och det 

[onda] fanns ett ofantligt tomrum. 

Och Allah varnar er för Honom 

Själv. Och Allah är barmhärtig 

mot Sina tjänare. 

31, Säg [Muhammed ^1]: ”Om ni 

verkligen älskar Allah, följ mig 

och Allah skall älska er och förlåta 

er era synder. Allah är förlåtande, 

benådande.” 

32, Säg: ”Lyd Allah och Sändebudet 

(Muhammed $H).” Men vänder de 

sig bort tycker Allah förvisso inte 

om de otrogna. 

33, Allah har förvisso utvalt Adam och 

Noa och Abrahams ätt och Tmräns 

ätt framför alla [andra] i skapelsen. 

Dvs. de troende bland dem, p.g.a. den 

religion de tillhörde vilken var islam. (T) 

34, [Dessa] Ättlingar, den ene 

[härstammade] från den andre. 

Allah är hörande, vetande. 

35, [Nämn] Då Tmräns hustru sade: 

”Min Herre! Jag har nu avlagt en ed 

inför Dig att det [barn] mitt sköte 

bär skall bli [Dig] fullt hängivet, 

godta därför [detta] från mig. Du 

är förvisso Den Hörande, Den 

Vetande.” 
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36, När hon sedan hade fött barnet 

sade hon: ”Min Herre! Jag har 

fött en flicka” — och Allah visste 

givetvis bäst vad hon hade fött, 

men det manliga könet är inte 

som det kvinnliga — ”och jag har 

gett henne namnet Maria och jag 

anförtror Dig att skydda henne 

och hennes avkomma från Satan, 

den utstötte.” 

37, Hennes Herre gav då henne ett gott 

mottagande och lät henne få en 

god uppväxt och satte henne under 

Sakarias vårdnad. Var gång Sakaria 

kom in till henne i bönerummet 

fann han föda hos henne. Han sade: 

”Maria! Varifrån får du allt detta?” 

Hon sade: ”Det är från Allah. 

Allah försörjer den Han vill utan 

38, Det var då som Sakaria åkallade sin 

Herre. Han sade: ”Min Herre! Låt 

mig, som en gåva från Dig, få en god 

ättling. Du är Den som hör varje 

åkallelse!” 

39, Då ropade änglarna till honom 

medan han stod och bad i sitt 

bönerum: ”Allah ger dig det glada 

budskapet om [en son] Johannes, 

som skall tro på Ordet från 

Allah och bli en hedersman, en 

renlevnadsman och en profet som 

hör till de rättfärdiga.” 

’ Ordet från Allah’ Jesus, Marias son. 

(T) 

\C “1 \S } ^ ^ ^ ^ \ ^ 
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40, Han sade: ”Min Herre! Hur skall 

jag kunna få en pojke när jag redan 

uppnått hög ålder och min hustru är 

ofruktsam?” Han sade: ”Så skall det 

bli. Allah gör vad Han vill.” 

41, Han sade: ”Min Herre! Visa mig 

ett tecken.” Han sade: ”Ditt tecken 

är att du inte skall tala till folket 

under tre dagar annat än med gester. 

Men minns din Herre flitigt och 

glorifiera [Honom] både kväll och 

morgon.” 

42, Och [nämn, Muhammed Hl] då 

änglarna sade: ”Maria! Allah har 

utvalt dig och renat dig och Han 

har utvalt dig framför alla kvinnor i 

skapelsen.” 

43, ”Maria! Var ödmjukt lydig inför din 

Herre och fall ned på ditt ansikte 

och buga med dem som bugar.” 

I dyrkan och i tacksamhet till Allah. (T) 

44, Detta hör till beskeden om det 

osedda vilka Vi [här] uppenbarar 

för dig (Muhammed Hl). För du var 

inte med dem när de kastade lott om 

vem av dem som skulle ta hand om 

Maria, och du var inte med dem när 

de tvistade [med varandra]. 

45, Då änglarna sade: ”Maria! Allah ger 

dig här det glada budet om ett Ord 

från Honom; [ett barn] vars namn 

är Messias Jesus, son till Maria, [han 

skall bli] en hedersman i både denna 

värld och i Livet efter detta och en 
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av dem som förts nära [Allah].” 

’ett Ord' Här, ett sänt budskap. (T) 

46, Han skall tala till folket [redan] i 

vaggan och som vuxen och [han 

skall] höra till de rättfärdiga. 

47, Hon sade: ”Min Herre! Hur skall 

jag kunna få ett barn när ingen 

människa har rört mig?” Han 

sade: ”Så skall det bli. Allah skapar 

vad Han vill. När Han bestämt 

något säger Han endast: 'Var!' och 

det är.” 

48, Och Han skall lära honom skrift och 

visdom och Tora och Evangelium. 

’skrift’ Konsten att skriva ’visdom’ 

Kunskap och insikt. (B) ’Tora och 

Evangelium’ Toran som hade sänts ned 

till Moses och fanns bland folket, och 

Evangeliet som kom att uppenbaras till 

Jesus. (T) 

49, Och [sända honom som] ett 

sändebud till Israels barn [med 

orden:] ”Jag har förvisso kommit 

till er med ett tecken från er Herre. 

Jag skall forma åt er av lera vad som 

liknar en fågel och skall sedan blåsa i 

den och den blir en fågel med Allahs 

tillåtelse! Och jag skall bota den 

blindfödde och den spetälske och 

väcka de döda till liv med Allahs 

tillåtelse! Och jag skall tala om för 

er vad ni äter och vad ni förvarar i 

era hem. I detta finns sannerligen 

ett tecken för er om ni verkligen är 

troende.” 
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50, ”Och [jag har kommit] för att 

bekräfta det som redan finns hos 

mig av Toran och för att göra 

tillåtet för er en del av det som 

varit förbjudet för er. Ja, jag har 

kommit till er med ett tecken från 

er Herre, frukta därför Allah och 

lyd mig.” 

51, ”Allah är förvisso min Herre och 

er Herre, dyrka därför [endast] 

Honom. Detta är den raka vägen.” 

52, Men när Jesus märkte otron hos 

dem sade han: ”Vem är mina 

hjälpare [i kallet] till Allah?” 

Lärjungarna sade [då]: ”Vi är Allahs 

hjälpare - vi tror på Allah - och du 

kan vittna om att vi är muslimer!” 

53, ”Vår Herre! Vi tror på det Du har 

sänt ned och vi följer Sändebudet, 

räkna oss därför bland vittnena.” 

Bland dem som vittnar om sanningen 

och om att Allah är den ende sanne 

Guden. (T) 

54, Och de (de otrogna) smidde [onda] 

planer, men Allah smed [också] 

planer och Allah är bäst av dem som 

smider planer. 

55, [Som] När Allah sade: ”Jesus! Jag 

skall ta dig och föra upp dig till Mig 

och rena dig från dem som förnekar 

[sanningen]. Och Jag skall sätta 

dem som följer dig högt över dem 

som förnekar [sanningen] fram till 

Uppståndelsens Dag. Sedan skall 
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ni återvända till Mig och Jag skall 

döma mellan er beträffande allt som 

ni brukade tvista om. 

’Jag skall ta dig’ Från jorden levandes. 

(T) ”rena dig från dem som förnekar 

Genom att Jag för upp dig till Mig i 

himlen. (K) ’dem som följer dig’ Islams 

folk, de som verkligen tror på Jesus och 

följer hans sanna budskap, som var att 

Allah är En och ingen har rätt att dyrkas 

utom Han. (B) 

56, Vad sedan beträffar dem som 

förnekade [sanningen], dessa skall 

Jag straffa med ett strängt straff i 

både denna värld och i Livet efter 

detta och de skall inte ha några 

hjälpare. 

57, Men de som antog tron och 

gjorde rättfärdiga gärningar, 

Han skall till fullo ge dem deras 

löner. Allah tycker inte om de 

orättfärdiga. 

58, Detta är vad Vi reciterar för dig 

[Muhammed 3ÉI] av tecknen och 

påminnelsen full av visdom. 

’tecknen Koranens verser, eller de 

tecken som tydligt visar att Muhammed 

sit är Allahs profet. (B) ’Vi reciterar för 

dig’ Vi har låtit dessa verser om Jesus 

uppenbaras och läsas upp för dig via 

ängeln Gabriel. (T) 

59, Jesus liknelse inför Allah är som 

liknelsen vid Adam. Han skapade 

honom av jord och sade sedan till 

honom: ”Var!” och han är. 
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60, Sanningen kommer från din 

Herre, var därför inte en av 

tvivlarna. 

61, Men de som tvistar med dig om 

detta efter den kunskap som nu nått 

dig, säg då [till dem]: ”Kom ni alla 

så tillkallar vi våra söner och era 

söner, våra kvinnor och era kvinnor, 

oss själva och er själva, sedan ber 

vi ödmjukt och nedkallar Allahs 

förbannelse över dem som ljuger” 

62, Dessa är de sanna berättelserna, 

och det finns ingen [sann] Gud 

(ingen har rätt att dyrkas) utom 

Allah. Allah är Sannerligen Den 

Allsmäktige, Den Allvise. 

’de sanna berättelserna’ Om Jesus. (K) 

63, Men om de vänder sig bort har Allah 

full vetskap om dem som vill stifta 

ofärd. 

Genom att dyrka andra än Allah och kalla 

andra till det. (B) 

64, Säg: ”Bokens folk! Låt oss komma 

till ett tillkännagivande som är 

likvärdigt för både oss och er — att vi 

inte skall dyrka någon utom Allah 

och inte sätta något vid Hans sida 

och inte ta varandra till herrar i 

Allahs ställe. Men om de vänder sig 

bort så säg [till dem]: ”Vittna då om 

att det är vi som är muslimer!” 

Att det är vi som har underkastat oss Allah. 

ta varandra till Herrar Lyda varandra i 

något som är olydnad till Allah. (T) 
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65, Bokens Folk! Varför tvistar ni om 

Abraham när varken Toran eller 

Evangeliet sändes ned förrän efter 

hans tid? Använder ni inte ert 

förstånd? 

66, Se på er! Ni har redan tvistat om det 

ni har kunskap om, så varför tvistar 

ni nu om det ni saknar kunskap om? 

Ja, Allah vet, men ni vet inte. 

67, Abraham var varken jude 

eller kristen. Han var snarare 

hanif (gudhängiven) och 

muslim och hörde inte till 

avgudadyrkarna. 

"hartif " En gudhängiven och uppriktig 

människa. ’muslim" En som underkastar 

sig Allah med både kropp och själ och 

åtlyder Hans befallningar och förbud. 

(T) 

68, De som står Abraham närmast är 

förvisso de som följde honom, 

denna Profet (Muhammed 2H) och 

de som har antagit tron. Allah är de 

troendes beskyddare. 

"och de som har antagit tron" Bland 

Muhammeds 3H följeslagare och alla som 

antar tron efter dem. (T) 

69, En grupp av Bokens folk önskar 

att de kunde vilseleda er, men de 

vilseleder ingen annan än sig själva 

utan att de inser det. 

70, Bokens folk! Varför förnekar ni 

Allahs tecken när ni själva vittnar 

[om deras sanning] ? 
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71, Bokens folk! Varför klär ni över 

sanningen med falskhet och döljer 

sanningen mot bättre vetande? 

Döljer beskrivningen av Muhammed 

som finns i er bok trots att ni har kunskap 

om den. (K) 

72, En grupp av Bokens folk säger: ”Tro 

vid dagens början på det som sänts 

ned till dem som har antagit tron 

men förneka [det sedan] vid dess 

slut, kanske vänder de [då] tillbaka.” 

Kanske börjar de tvivla om sannheten i 

sin religion och lämnar den när det ser 

ut som om folk överger sin tro kort efter 

att ha antagit den. ’En grupp av Bokens 

folk säger Till varandra. ’Tro vid dagens 

början på det som sänts ned’ Låtsas tro på 

det. (IC) 

73, ; ”Och tro inte på andra än de som 

följer er [egen] religion” — Säg 

[Muhammed 3iÉ]: ”Den rätta 

vägledningen är Allahs vägledning!” 

— ” [och tro inte] att någon kan få 

detsamma som det ni har fått för då 

kan de argumentera mot er inför 

er Herre.” Säg [Muhammed 3H]: 

”All förmån är i Allahs hand, Han 

ger den till den Han vill. Allah är 

allrådande, allvetande.” 

74, Han utväljer dem Han vill med Sin 

nåd, och Allah äger den ofantliga 

ynnesten. 

75, Bland Bokens folk finns de som 

när du anförtror dem en hel 

förmögenhet återlämnar den till 

\- 
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dig. Och bland dem finns de som 

när du anförtror dem med ett enda 

silvermynt inte återlämnar det till 

dig om du inte ständigt påminner 

dem. Detta är för att de säger: ”Vi 

kan inte klandras när det gäller de 

olärda.” Ja, de säger lögner om Allah 

mot bättre vetande. 

Ti kan inte klandras när det gäller de 

olärda’ Araberna, vilka de tyckte att de 

kunde bedra på pengar då de hävdade att 

Allah gjort detta tillåtet för dem i deras 

religion. (K) 

76, Jo, de som uppfyller sitt avtal [med 

Allah] och fruktar [Honom], Allah 

älskar då förvisso de gudfruktiga. 

’de som uppfyller sitt avtal’ Det avtal 

som Allah har slutit med dem, Bokens 

folk, om att tro på Allahs sista sändebud 

Muhammed Ht när han sänds. (K) 

77, De som mot ett ynkligt pris byter 

bort sitt avtal med Allah och sina 

eder, dessa får ingen andel i Livet 

efter detta. Allah skall varken tala 

till dem eller se på dem eller rena 

dem på Uppståndelsens Dag — de får 

[istället] ett smärtsamt straff. 

78, Bland dem (Bokens folk) finns 

också en grupp som förvränger 

Boken med sina tungor för att ni 

skall tro att det hör till Boken fastän 

det inte hör till Boken. De säger: 

”Detta är från Allah”, fastän det inte 

är från Allah. Ja, de säger lögner om 

Allah mot bättre vetande. 
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79, Det är inte möjligt för en människa, 

som Allah har gett Boken, visdomen 

och profetskapet, att sedan säga 

till folk: ”Var mina dyrkare istället 

för Allahs”, utan [en profet säger:] 

”Var hängivna uppfostrare därför 

att ni lär ut Boken och därför att ni 

studerar [den]. 

’sanna uppfostrare Lärda, visa och milda 

undervisare som utbildar folket och 

kallar dem till allt som är dem till nytta. 

(T) 

80, Inte heller skulle han uppmana er 

att ta änglarna och profeterna till 

Herrar. Skulle han uppmana er till 

otro efter det att ni blivit muslimer? 

81, Och [minns, Bokens folk,] då Allah 

slöt fördraget med profeterna, [som 

löd:] ”Vad än jag ger er av Böcker 

och visdom och ni sedan nås av ett 

sändebud som bekräftar vad som 

[redan] finns hos er så måste ni tro 

på honom och hjälpa honom.” Han 

sade: ”Har ni nu godtagit och ingått 

i Min pakt om detta?” De sade: ”Vi 

har godtagit det.” Han sade: ”Vittna 

då [om det]! Jag, tillsammans med 

er, är en bland vittnena.” 

82, Men de som sedan vänder sig 

bort, dessa är då de trotsigt 

olydiga. 

83, Är det en annan än Allahs religion 

de vill ha? Det är ju Honom som 

alla i himlarna och på jorden har 

underkastat sig, villigt eller ovilligt, 

” - - i 
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och det är till Honom de skall 

återföras. 

84, Säg, [Muhammed £$i]: ”Vi tror på 

Allah och på det som har sänts ned 

till oss och det som sändes ned till 

Abraham, Ismael, Isak och Jakob 

och ättlingarna, och på det som 

Moses och Jesus och [de övriga] 

profeterna gavs av sin Herre; vi gör 

ingen åtskillnad mellan någon av 

dem och vi underkastar oss endast 

Honom.” 

85, Ja, den som behagar annat än Islam 

som [sin] religion, det skall då aldrig 

godtas av honom och i Livet efter 

detta hör han till förlorarna. 

86, Hur skall Allah vägleda ett folk 

som förnekar [sanningen] efter att 

ha antagit tron och [efter att ha] 

vittnat om att Sändebudet är sant 

och att de klara bevisen nu har 

nått dem? Ja, Allah vägleder inte 

orättfärdigt folk. 

87, Dessas lön blir att Allahs 

förbannelse, och även alla änglars 

och människors [förbannelse], skall 

vila över dem. 

88, De skall för evigt stanna däri utan 

att straffet lindras för dem eller 

något anstånd beviljas dem. 

89, Förutom de som därefter vänder 

sig [till Allah] i ånger och ställer 

till rätta, för Allah är sannerligen 

förlåtande, benådande. 

X —/ ** > 
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90, De som förnekar [sanningen] efter 

att ha antagit tron och som sedan 

tilltar i förnekelse, deras ånger skall 

inte godtas och det är dessa som är 

de vilsefarna. 

91, De som förnekar [sanningen] 

och dör som förnekare, inte ens 

hela jorden full av guld skulle 

godtagits från någon av dem om 

han hade försökt friköpa sig med 

det. Dessa skall få ett smärtsamt 

straff och de skall inte finna några 

hjälpare. 

92, Ni kommer aldrig att uppnå 

Godheten förrän ni ger av det ni 

älskar. Och vad ni än ger så har 

Allah full vetskap om det. 

’Godheten Paradiset, Allahs godhet som 

Han ger till de troende som strävar efter 

den. (T) 

93, All föda var förr tillåten för Israels 

barn, utom den som Israel själv 

förbjöd sig innan Toran sändes 

ned. Säg [Muhammed till 

judarna]: ”Hämta då Toran och 

läs upp den om ni verkligen är 

sannfärdiga.” 

När ni påstår att Toran innehåller 

ytterligare förbud. ’Israel’ Jakob, son 

till Isak, Abrahams son. ’utom den som 

Israel själv förbjöd sig’ Venådror och 

kamelkött. (T) 

94, De som sedan diktar upp 

lögn om Allah, dessa är de 

orättfärdiga. 

(J) 
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95, 

96, 

97, 

Del 4 / 1Q6 

Säg [Muhammed 3iÉ]: ”Allah 

talar sanning! Ni skall alltså följa 

Abrahams religion, [han var] hattif 

(gudhängiven) och han hörde inte 

till avgudadyrkarna. 

'hanif' En gudhängiven och uppriktig 

människa. (T) 

Det första Hus som grundades 

åt människorna var förvisso det i 

Bekka, det är välsignat och utgör 

en vägledning för hela skapelsen. 

'Det första Hus' Kaba (al-Kabah) 

i Mekka, som byggdes av profeten 

Abraham på Allahs befallning så att 

världens människor där kan dyrka Allah 

och utföra sina vallfärdsriter. (se 2:125). 

'Bekka' Ett av Mekkas välkända namn. 

(K) 

Där finns tydliga tecken, [som] 

Abrahams maqäm (plats), och den 

som träder in dit är trygg. Och 

haddj (vallfärden) till detta Hus är 

en plikt för människorna gentemot 

Allah, [för] dem som finner 

möjlighet till det. Men de som 

förnekar [denna plikt skall veta att] 

Allah är oberoende av Sin skapelse. 

'maqäm (plats)' Syftar här på det 

stenblock som Abraham stod på för att 

kunna bygga upp Kabas väggar och som 

finns bevarat än idag med tydliga spår 

av hans fötter. Det stod ursprungligen 

intill Kaba men flyttades en bit österut på 

befallning av ’Umar ibn al-Khattäb under 

hans ledarskap. Det blev därmed enklare 

att gå runt Kaba utan att störa dem som 

(vy) 
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utför bön vid Abrahams maqäm. Se: 

2:125 iden som träder in dit är trygg' Den 

som tar skydd inom Mekkas helgade 

område får inte angripas - en regel som 

vördades av Arabiens stammar även 

innan de antog islam. (K). 

98, Säg, [Muhammed $H]: ”Bokens folk! 

Varför förnekar ni Allahs tecken, 

Allah är ju vittne till allt ni gör?” 

99, Säg, [Muhammed 3H]: ”Bokens 

folk! Varför hindrar ni dem som 

har antagit tron från Allahs väg och 

vill göra den krokig när ni själva 

vittnar? Allah är inte omedveten 

om vad ni gör.” 

’\när ni själva vittnar' Om att det som 

Muhammed 3É| har kommit med är 

sanningen från Allah. (K) 

100, Ni som har antagit tron! Om ni 

lyder en del av dem som fått Boken 

kommer de att få er, sedan ni trott, 

att åter bli förnekare. 

Förnekare av sanningen som nu har nått 

er från er Herre. (T) 

101, Och hur skulle ni kunna förneka 

[sanningen] när det är för er Allahs 

verser reciteras och mitt bland er 

finns Hans Sändebud? Den som 

stadigt håller sig till Allah leds med 

säkerhet till en rak väg. 

Den väg som räddar människan från 

Eldens straff och leder till Allahs 

välbehag och paradis, "stadigt håller sig 

till Allah" Lyder Honom och sätter sin 

tillit till Honom och stadigt håller fast 

vid Hans religion. (T) 
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102, Ni som har antagit tron! Frukta 

Allah så som Han bör fruktas och 

dö inte förutom som muslimer. 

Dvs. i underkastelse till er Herre och 

i ödmjuk lydnad till Honom, under 

det att ni tillerkänner Honom all 

gudomlighet och inte dyrkar något vid 

Hans sida. 'sä som Han bör fruktas' 

Att lyda Honom tills all ens olydnad 

upphör, att tacka Honom tills all ens 

otacksamhet försvinner och att minnas 

Honom tills Han aldrig lämnar ens 

tankar. (T) 

103, Och håll stadigt fast i Allahs 

rep allesammans och låt er inte 

splittras! Ja, kom ihåg Allahs 

välgärning mot er, då ni en gång 

var fiender men Han förenade 

era hjärtan så att ni genom Hans 

välsignelse blev bröder. Ja, ni 

befann er på kanten till ett Eldens 

stup men Han räddade er från det. 

På detta sätt klargör Allah Sina 

tecken för er så att ni kan finna 

vägledning. 

'Allahs rep' Koranen. (K) 

104, Låt det uppstå ett samfund 

bland er som kallar till allt gott 

och påbjuder det goda och 

förhindrar det onda. Ja, dessa är de 

framgångsrika. 

Det skall bland det muslimska folket 

finnas en särskild grupp som upptar 

denna plikt. Men likafullt åligger detta 

varje muslimsk individ alltefter dennes 

förmåga. (K) 

s -jC 
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105, Var inte som dem som splittrades 

och tvistade efter det att de klara 

bevisen hade nått dem — dessa skall 

få ett enormt straff. 

106, Den Dag då [någras] ansikten 

skall bli vita och [andras] ansikten 

skall svartna. Vad sedan beträffar 

dem vilkas ansikten svartnar, [till 

dessa sägs det:] ”Förnekade ni 

[sanningen] efter att ha trott [på 

den] ? Smaka nu straffet för det ni 

brukade förneka.” 

107, Men de vilkas ansikten blir vita, de 

hamnar i Allahs nåd. Där skall de 

leva för evigt. 

'nåd' Här, Paradiset. (K) 

108, Detta är Allahs budskap, Vi reciterar 

dem för dig (Muhammed sH) i 

sanning. Allah vill inte göra orätt 

mot Sin skapelse. 

'Detta är Allahs budskap' Hans 

förmaningar och bevis. (T) 

109, Allah tillhör allt som finns i himlarna 

och allt som finns på jorden och till 

Allah återförs alla saker. 

Skapelsens alla angelägenheter — den 

godes såväl som den ondes. Allah skall 

sedan döma dem och belöna dem 

alltefter vad de gjort sig förtjänta av utan 

att tillfoga dem någon orätt. (T) 

110, Ni utgör det bästa samfund som 

fått uppstå åt människorna, [för] ni 

anbefaller det goda och förbjuder 

det onda och ni tror på Allah. Om 

Bokens folk hade antagit tron 

<.\\\\*\< » * 9 ” * * 4-"’' 
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(islam) vore det helt visst bäst för 

dem. Bland dem finns de som är 

troende men de flesta av dem är 

trotsigt olydiga. 

Då de förnekar tron på Muhammed H§ 

trots att han beskrivits i både Toran och 

Evangeliet, 'de som är troende' De som 

antog islam på Muhammeds Ht tid, som 

de två judarna Äbdullah ibn Saläm och 

Tha’labah ibn Sa’jah mfl. (T) 

111, De kan [dock] inte vålla er någon 

skada mer än obehag. Och om de 

tar upp strid mot er kommer de att 

vända er ryggen [i flykt] varpå de 

aldrig kommer att hjälpas. 

112, De skall präglas av förnedring 

var de än påträffas, förutom med 

en pakt från Allah och från folket 

(muslimerna). Och de har [redan] 

dragit på sig Allahs vrede och 

präglats av skam. Detta för att de 

brukade förneka Allahs tecken och 

döda profeterna utan rätt. Ja, detta 

för att de inte lydde och [istället] 

brukade överskrida. 

Allahs gränser, 'en pakt från Allah 

och från folket (Muslimerna)' Ett 

skyddsavtal. (T) 

113, Alla är de inte lika. Bland Bokens 

folk finns ett uppriktigt sällskap 

som reciterar Allahs verser under 

nattens stunder och faller ned på 

sina ansikten [i bön]. 

'Alla är det inte lika' Bokens folk 

som omnämnts i föregående vers. 

'Uppriktigt sällskap' De munkar 

\ j\L> 
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bland Bokens folk som antog islam 

på Muhammeds 5H tid och rättroget 

utövade Allahs religion och lydde Hans 

lagar. (K) 

114, De tror på Allah och på den 

Yttersta Dagen och de anbefaller 

det goda och förbjuder det onda 

och de skyndar sig med [att utföra] 

goda handlingar. Dessa hör till de 

rättfärdiga. 

115, Och [belöningen för] det goda de 

gör skall inte nekas dem. Allah har 

full vetskap om de gudfruktiga. 

Se också vers 199. (K) 

116, [Men] De som förnekar 

[sanningen], varken deras 

förmögenheter eller deras barn 

kan hjälpa dem det minsta mot 

Allah. Dessa blir Eldens invånare — 

där skall de vistas för evigt. 

117, Liknelsen av vad de skänker i sina 

jordiska liv är som liknelsen vid en 

vind med bitande kyla som drabbar 

grödan hos ett folk, som har gjort 

orätt mot sig själva, och ödelägger 

den helt. Men Allah har inte gjort 

dem orätt, utan de gör orätt mot 

sig själva. 

118, Ni som har antagit tron! Skaffa er 

inte förtrogna vänner bland andra 

än er själva för de [otrogna] sparar 

ingen möda för att fördärva er. De 

önskar [er] all motgång. Hatet har 

redan brutit ut i munnen på dem, 

men vad deras bröst döljer är ännu 

v* ^ * 
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värre. Vi har klargjort tecknen 

för er — om ni bara använde ert 

förstånd. 

119, Se! Det är ni som tycker om dem 

men de tycker inte om er, fastän 

ni tror på alla [uppenbarade] 

Böcker. När de möter er säger 

de: ”Vi har antagit tron!” Men 

när de är ensamma biter de sig i 

fingertopparna i ursinne över er. 

Säg: ”Dö i ert ursinne!” Allah vet 

väl vad som döljs i bröstet. 

Vad de otrogna döljer inom sig när 

de möter de troende. 'biter de sig i 

fingertopparna i ursinne över er' I raseri 

över er samhörighet och broderskap. 

(T) 

120, Om något gott händer er blir de 

besvikna, men om något dåligt 

drabbar er gläder de sig åt det. Men 

har ni tålamod och är gudfruktiga 

kan deras onda planer inte skada er 

det minsta. Allah omsluter allt de 

gör. 

Han har full vetskap om allt de gör. (B) 

121, Och [minns, Muhammed iÉ] då 

du en tidig morgon lämnade ditt 

hushåll för att anvisa de troende 

sina platser inför striden. Allah är 

hörande, vetande. 

'inför striden' Slaget vid Uhud. (T) 

122, Då två grupper bland er höll på att 

tappa modet men Allah var deras 

beskyddare. Ja, det är endast på 

Allah de troende skall förlita sig. 
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123, Allah har redan gett er seger 

[i slaget] vid Badr då ni var 

underlägsna. Frukta därför Allah 

så ni kan bli tacksamma. 

underlägsna I antal. (T) 

124, Då du (Muhammed $H) sade till de 

troende: ”Blir det inte tillräckligt 

för er att er Herre förstärker er 

med tre tusen nedsända änglar?” 

125, ”Jo, om ni har tålamod och är 

gudfruktiga och de sedan stormar 

er från sitt håll, skall er Herre 

stärka er med fem tusen utmärkta 

anglar. 

126, Men Allah gjorde detta endast 

som ett glädjebud åt er och för att 

era hjärtan skulle känna ro därav. 

Men seger ges inte av någon annan 

än Allah, Den Allsmäktige, Den 

Allvise. 

'Den Allsmäktige' I det att Han 

genom de troendes händer låter 

Sin vedergällning drabba dem som 

förnekar Honom, 'Den Allvise' I hur 

Han planlägger de troendes seger över 

de otrogna såväl som i alla deras övriga 

angelägenheter. (T) 

127, Han kapar därmed av en mängd 

av dem som förnekar [sanningen] 

eller så förnedrar Han dem så att 

de återvänder alldeles besvikna — 

128, saken är inte upp till dig 

(Muhammed äH) — eller så godtar 

Han deras ånger eller också straffar 

Han dem för att de är de orättfärdiga. 
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129, Allah tillhör allt som finns i 

himlarna och allt som finns på 

jorden. Han förlåter den Han vill 

och Han straffar den Han vill. 

Allah är förlåtande, benådande. 

130, Ni som har antagit tron! Sluka inte 

i er ribä (ocker) i mångdubblade 

mängder utan frukta Allah så att ni 

kan bli framgångsrika. 

131, Och frukta Elden som har 

förberetts åt de otrogna. 

132, Och lyd Allah och Sändebudet så 

att ni kan få nåd. 

133, Och skynda er mot förlåtelse från 

er Herre och [mot] ett paradis lika 

vidsträckt som himlarna och jorden 

- det står förberett åt de gudff uktiga. 

134, [Åt] Dem som ger [åt andra] i tider 

av välstånd såväl som i tider av 

lidande och som lägger band på sin 

ilska och har överseende med sina 

medmänniskor. Allah älskar dem 

som gör gott. 

135, Och [åt] dem som, om de utför en 

skamlös handling eller gör orätt 

mot sig själva, minns Allah och ber 

om förlåtelse för sina synder — och 

vem kan förlåta synderna utom 

Allah? - och inte framhärdar i vad 

de gjort mot bättre vetande. 

136, Dessa skall belönas med förlåtelse 

från deras Herre och med paradis 

genomflutna av floder där de skall 

få leva för evigt. Ja, vilken underbar 

lön för de flitiga. 
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137, Liknande händelser har redan 

utspelat sig före er [tid]. Färdas 

därför på jorden och se hur slutet 

blev för dem som vägrade tro. 

138, Detta är en förklaring för 

människorna, en vägledning och 

en förmaning för de gudfruktiga. 

139, Bli [därför] inte svaga och sörj inte 

när det är ni som är de överlägsna, 

om ni verkligen är troende. 

140, Om krigsskador har drabbat er, 

så har [det otrogna] folket redan 

drabbats av liknande krigsskador. 

Ja, dessa dagar fördelar Vi mellan 

människorna, och [detta] för 

att Allah skall särskilja dem som 

[verkligen] tror och utse martyrer 

bland er. Allah tycker inte om de 

orättfärdiga. 

'Ja, dessa dagar fördelar Vi mellan 

människorna' En dag segrar ni, som 

i slaget vid Badr, och en annan dag 

förlorar ni, som i slaget vid Uhud. 

(B) 

141, Och för att Allah skall sätta dem 

som tror på prov och utplåna de 

otrogna. 

142, Eller antar ni att ni skall träda 

in i Paradiset utan att Allah har 

särskiljt dem som kämpar bland er 

och har särskiljt de ståndaktiga? 

143, Ni önskade er helt visst döden 

innan ni fick möta den. Men nu har 

ni sett den med era egna ögon. 

fås 
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144, Muhammed är inte mer än 

ett sändebud. Andra sändebud 

har redan gått bort före honom. 

Om han nu dör eller bli dödad, 

kommer ni då att fara tillbaka i 

era hälars riktning? Men den som 

far tillbaka i sina hälars riktning 

kan aldrig skada Allah det minsta. 

Allah skall belöna de tacksamma. 

'attfara tillbaka i era hälars riktning' 

Kommer ni då att avfalla från er religion 

och återgå till otro och förnekelse av 

den sanning som Muhammed slt kallar 

till? (T) 

145, Ingen människa dör förutom med 

Allahs tillåtelse, [det sker] vid en 

föreskriven tidpunkt. Den som 

vill ha denna världs belöning ger 

Vi därav, och den som vill ha nästa 

Livs belöning ger Vi därav. Ja, Vi 

skall belöna de tacksamma. 

146, Hur många profeter har inte stridit 

tillsammans med stora skaror. De 

blev inte modfallda till följd av vad 

som drabbade dem för Allahs sak 

och inte heller blev de svaga eller gav 

vika. Allah älskar de ståndaktiga. 

147, Och deras ord löd inte annat än 

att de sade: ”Vår Herre! Förlåt oss 

våra synder och när vi överskrider 

i våra göromål och gör oss stadiga 

på foten och låt oss segra över det 

otrogna folket”. 

'Förlåt oss våra synder och när vi 

överskrider i våra göromål ’ Förlåt oss våra 

mindre såväl som våra större synder. (T) 
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148, Då gav Allah dem både denna 

världs belöning och den härliga 

belöningen i livet efter detta. Allah 

älskar dem som gör gott. 

149, Ni som har antagit tron! Om 

ni lyder dem som förnekar 

[sanningen] kommer de att föra er 

tillbaka i era hälars riktning så att 

ni återvänder som förlorare. 

Lyder ni dem skall de få er att lämna 

er tro och er religion som Allah har 

väglett er till och ni förlorar då allt gott 

i både ert jordiska liv och i livet efter 

detta. (T) 

150, Men Allah är er skyddsherre 

och Han är den bäste hjälparen. 

151, Vi skall kasta skräck i hjärtat på 

dem som förnekar [sanningen] för 

att de vid Allahs sida sätter sådant 

som Han inte har sänt ned något 

bemyndigande om. Elden skall bli 

deras tillhåll. Ja, vilken ond boning 

för de orättfärdiga. 

152, Allah höll förvisso Sitt löfte till 

er när ni fällde dem med Hans 

tillåtelse, till dess att ni tappade 

modet och började tvista om saken 

och inte lydde [befallningen] efter 

att Han visade er det ni älskar. 

Bland er fanns de som önskade sig 

denna värld men det fanns [också] 

de som önskade sig livet efter 

detta. Sedan vände Han er bort 

från dem för att sätta er på prov. 

Men Han hade redan förlåtit er. 

>9 
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Allah är ynnestfull mot de troende. 

det ni älskar' Seger över 

avgudadyrkarna. (T) 

153, Då ni tog flykt utan att se er om 

efter någon, och Sändebudet 

var [kvar] bakom er och ropade 

efter er. Då lönade Han er med 

bekymmer efter bekymmer för 

att ni inte skulle sörja över vad 

ni gick miste om eller [över] vad 

som drabbade er. Allah har full 

kännedom om vad ni gör. 

154, Sedan sände Han ned över er, efter 

detta bekymmer, ett lugn [i form 

av] slummer som överväldigade 

en grupp av er. Men en annan 

grupp var helt upptagen med sig 

själv och tänkte om Allah annat 

än sanningen, en okunskapens 

tanke. De sade: ”Vi har ju inget 

med saken att göra?” Säg: ”Saken 

är förvisso helt upp till Allah.” 

Inom sig döljer de något som de 

inte visar för dig. De säger: ”Hade 

saken varit upp till oss skulle vi 

inte ha blivit dödade här.” Säg: 

”Även om ni hade stannat kvar i 

era hem skulle de [av er] vars död 

var bestämd ha kommit ut och 

mött sitt dödsfall.” Därmed sätter 

Allah det som är inom ert bröst på 

prov och renar det som finns i era 

hjärtan. Allah har full vetskap om 

det som bröstet döljer. 

1en okunskapens tanke’ De antog att 

15 ^^ Oj-1^4 
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Allah skulle överge Sin profet och låta de 

som förnekar Honom få övertaget. (T) 

155, De av er som vände om den dag de 

två skarorna drabbade samman, 

det var endast Satan som fick 

dem att missta sig till följd av en 

del av den [synd] de hade begått. 

Men Allah har redan förlåtit dem. 

Allah är sannerligen förlåtande, 

skonsam. 

156, Ni som har antagit tron! Var 

inte som dem som förnekar 

[sanningen], dem som säger om 

sina bröder [i otro] när de är på 

färd genom landet eller rycker ut 

i strid: ”Om de hade stannat hos 

oss skulle de varken ha dött eller 

dödats!” för att Allah skall göra 

detta [yttrande] till en bitterhet i 

deras hjärtan. Ja, [endast] Allah ger 

liv och död. Allah ser vad ni gör. 

157, Och vare sig ni dödas för Allahs sak 

eller dör [naturligt] är förlåtelse 

från Allah och nåd bättre än allt de 

samlar ihop. 

Av världsliga ting. (T) 

158, Och vare sig ni dör [naturligt] eller 

dödas är det inför Allah ni skall 

församlas. 

159, Genom nåd från Allah var du 

[Muhammed ^H] mjuk mot dem. 

Men om du varit sträng och 

hårdhjärtad skulle de helt visst ha 

övergett dig. Ha därför överseende 

med dem och be om förlåtelse 
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för dem och rådslå med dem om 

saken. När du sedan fattat ditt 

beslut, sätt då all din tillit till Allah. 

Allah älskar de som sätter all sin 

tillit [till Honom]. 

160, Om Allah hjälper er finns det ingen 

som kan besegra er. Men om Han 

överger er, vem kan då hjälpa er 

i Hans ställe? Ja, det är endast till 

Allah de troende skall sätta sin tillit. 

161, En profet skulle aldrig lura någon 

på krigsbyte. Och den som lurar 

till sig krigsbyte skall komma 

med det han lurade till sig på 

Uppståndelsens Dag. Sedan skall 

varje själ ges vad hon tjänat i fullt 

mått utan att tillfogas någon orätt. 

162, Är den som strävar efter Allahs 

belåtenhet lik den som drar på 

sig Allahs vrede och vars tillhåll 

skall bli helvetet? Ja vilket hemskt 

färdmål! 

163, De har [olika] grader hos Allah, 

och Allah ser ständigt vad de 

gör. 

164, Allah förbarmade Sig förvisso över 

de troende då Han skickade dem 

ett sändebud från deras eget folk 

som reciterar Allahs verser för dem 

och renar dem och lär dem Boken 

och visdomen. Ja, innan dess 

befann de sig i klar villfarelse. 

*visdomen’ Här, sändebudets sunnah, 

dvs. de upplysningar som Allah i 

(nr) (jyJLJo 
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tillägg till uppenbarelseboken ger 

Sina sändebud för att vidare förtydliga 

uppenbarelsen. (T) 

165, Och när ni hemsöktes av en 

tragedi, fast att ni redan hade 

hemsökt [er fiende] med en 

[tragedi] två gånger så stor, sade 

ni: ”Hur kunde detta hända?” Säg: 

”Det kommer från er själva.” Allah 

har sannerligen makt till allt. 

*när ni hemsöktes av en tragedi’ Slaget 

vid Uhud där de troende förlorade 

sjuttio män. 'en [tragedi] två gånger 

så stor’ Slaget vid Badr där de troende 

fällde sjuttio och tillfångatog sjuttio. (T) 

166, Och det som hemsökte er den dag 

de två skarorna drabbade samman 

skedde endast med Allahs tillåtelse 

och för att Han skulle utmärka de 

troende. 

167, Och för att Han skulle särskilja 

dem som hycklade tro. Det sades till 

dem: ”Kom och strid för Allahs sak 

eller försvara er [åtminstone].” De 

sade: ”Om vi [säkert] visste att det 

skall bli strid skulle vi följt med er.” 

Den dagen stod de otron närmre 

än tron. De sade med sina munnar 

annat än vad de har i sina hjärtan. 

Men Allah vet bäst vad de döljer. 

168, De som sade till sina bröder medan 

de [själva] satt kvar: ”Om de lytt 

oss skulle de inte ha dödats.” 

Säg: ”Hindra då döden från att 

nå er själva, om ni verkligen är 

sannfärdiga.” 
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169, Och anse inte dem som fällts 

för Allahs sak som döda. Nej, de 

är vid liv hos sin Herre där de 

torsorjs. 

170, De gläds åt vad Allah har gett dem 

av Sin ynnest och fröjdas över 

glädjebudet om dem som ännu 

inte har förenats med dem och blev 

kvar, för de behöver inte vara rädda 

och inte heller skall de sörja. 

171, De fröjdas över glädjebudet om 

välsignelse och ynnest från Allah 

och över att Allah aldrig låter de 

troendes lön gå förlorad. 

172, De [troende] som hörsammade 

Allah och Sändebudet [även] efter 

att de drabbades av krigsskadorna. 

De bland dem som gjorde gott och 

var gudfruktiga skall få en enorm 

lön. 

173, De till vilka [en grupp] folk 

sade: ”Folket (avgudadyrkarna) 

har samlat sig mot er så ni 

bör akta er för dem!” men det 

stärkte endast deras tro och de 

sade: ”Allah är tillräcklig för oss 

och vilken förträfflig beskyddare 

[Han är]!” 

174, Då återvände de med välsignelse 

och ynnest från Allah, utan att 

ha träffats av något ont, och [de 

fortsatte att] sträva efter Allahs 

välbehag. Ja, Allah besitter en 

enorm ynnest. 

'— ^ 
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175, Det är endast Satan som skrämmer 

[er] med sina trogna tjänare så 

frukta inte dem utan frukta Mig, 

om ni verkligen är troende. 

176, Och låt dig inte bedrövas av dem 

som rusar mot otro. De kan inte 

skada Allah det minsta. Det är 

Allahs vilja att inte låta dem få 

någon andel i Livet efter detta. Ja, 

de skall få ett grovt straff. 

177, De som byter till sig otro mot tron 

kan inte skada Allah det minsta. Ja, 

de skall få ett smärtsamt straff. 

Jb, sSf \J^> J 

178, De som förnekar [sanningen] skall 

verkligen inte tro att det anstånd 

Vi ger dem är för deras eget bästa. 

Tvärtom ger Vi dem anstånd så att 

de tilltar i synd. Ja, de skall få ett 

förnedrande straff. 

179, Allah skulle aldrig lämna de 

troende i det [tillstånd] ni (de 

otrogna) befinner er, förrän Han 

tydligt utskilt den usle från den 

gode. Och Allah skulle aldrig 

upplysa er om det osedda, men 

Allah utväljer bland Sina sändebud 

den Han vill. Tro därför på Allah 

och [alla] Hans sändebud. För om 

ni tror och är gudfruktiga skall ni 

få en enorm lön. 

180, De som snålar med det Allah 

har skänkt dem av Sin ynnest 

skall verkligen inte tro att det 

gör dem gott. Tvärtom gör det 

dem bara ont. De skall få bära 

^ U>\ OV il 
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allt de snålat med runt halsen på 

Uppståndelsens dag. Allah tillhör 

himlarnas och jordens arvedel. 

Allah har full kännedom om vad ni 

gör. 

181, Allah har helt visst hört deras 

yttrande, [de] som sade: ”Allah 

är i behov [av oss] men vi är 

oberoende [av Honom].” Vi 

skall teckna ned vad de har sagt 

så som [Vi nedtecknade] deras 

dråp på profeterna utan rätt, 

och Vi skall säga: ”Smaka nu på 

helvetesbrandens straff!” 

ideras dråp på profeterna utan rätt’ Dvs. 

deras föregångares dråp på profeterna. 

(T) 

182, Så skall det gå till följd av vad era 

händer har uträttat, och Allah 

gör aldrig någon orätt mot Sina 

tjänare. 

183, [Allah har också hört] Dem som 

sade: ”Allah har anförtrott oss 

att inte tro på något sändebud 

förrän han skaffar oss en offergåva 

som elden bränner upp.” Säg 

[Muhammed #1]: ”Sändebud har 

redan kommit till er före mig med 

klara bevis och med det ni nämnt. 

Varför dräpte ni dem då om ni 

verkligen är sannfärdiga?” 

Jen offergåva som elden bränner upp’ På 

den tiden var tecknet på att en offergåva 

hade godtagits av Allah att en eld från 

ovan sändes ned och förtärde den. (T) 
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184, Men om de kallar dig lögnare har 

redan profeter före dig kallats 

lögnare. De kom med klara bevis, 

uppenbarelseskrifter och Böcker 

fulla av ljus. 

'Böckerfulla av ljus' Toran och 

Evangeliet. (T) 

185, Varje människa skall få smaka 

döden! Och först på Uppståndelsens 

dag skall ni ges era löner i fullt 

mått. Den som då avlägsnas från 

Elden och förs in i Paradiset har 

förvisso segrat. Ja, ert jordiska liv 

är ingenting annat än en bedräglig 

njutning. 

186, Ni skall helt visst sättas på prov 

[genom förlust] av era egendomar 

och era [kärastes] liv, och ni skall 

även få höra mycket ont från dem 

som gavs Boken före er [tid] och 

[från] de som dyrkar andra vid 

Allas sida. Men om ni har tålamod 

och är gudfruktiga så hör detta 

förvisso till de allra mäktigaste 

ting. 

De saker som Allah har beordrat 

och som hör till de allra starkaste 

uppmaningarna. (T) 

187, Och [nämn, Muhammed,] då 

Allah slöt fördraget med dem 

som gavs Boken, [vilket löd]: ”Ni 

måste klargöra det till fullo för 

människorna och inte dölja det.” 

Men de slängde det bakom sig och 

bytte bort det mot ett ynkligt pris. 

Z'0 
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Ja vilket ont utbyte de gjorde. 

de som gavs Boken' Här, både judarna 

och deras Tora och de kristna och 

deras Evangelium. 'klargöra det 

tillfullo' Klargöra vad dessa två 

böcker innehåller av information 

om Muhammed och att han är ett 

sändebud från Allah som sänts med 

sanningen, 'bytte bort det' Fördraget 

och befallningen. (T) 

188, Tro verkligen inte att de som gläds 

åt vad de har åstadkommit och 

älskar att prisas för saker de inte 

[själva] gjort — tro verkligen inte 

att de är räddade från straffet. Nej, 

de skall få ett smärtsamt straff. 

189, Allah tillhör herraväldet över 

himlarna och jorden. Allah har 

makt till allt. 

190, I skapelsen av himlarna och jorden 

och skiftet mellan natt och dag 

finns sannerligen tecken för dem 

som har förstånd. 

191, [För] Dem som nämner Allah 

[vare sig] stående, sittande eller 

[liggande] på sidan och reflekterar 

över himlarna och jordens 

skapelse. [De säger:] ”Vår Herre! 

Du har inte skapat allt detta 

förgäves — glorifierad vare Du — så 

skydda oss från Eldens straff.” 

192, ”Vår Herre! Den som Du för in 

i Elden har Du med säkerhet 

förnedrat, och de orättfärdiga har 

inga hjälpare.” 
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193, ”Vår Herre! Vi har hört en 

utropare kalla [oss] till tron med 

[orden]: 'Tro på er Herre!' så vi 

har antagit tron. Vår Herre! Förlåt 

oss därför våra synder och utplåna 

våra onda gärningar från oss och 

låt oss dö med de fromma.” 

194, "Vår Herre! Ge oss det Du har 

lovat oss genom Dina sändebud 

och förnedra oss inte på 

Uppståndelsens Dag. Du bryter 

aldrig ett löfte.” 

195, Då besvarade deras Herre dem: "Jag 

låter aldrig handlingarna av de som 

arbetar bland er gå förlorade, vare 

sig man eller kvinna, [belöningen 

är] lika för er alla. Ja, de som 

utvandrade och fördrevs från sina 

hem och led skada för Min sak och 

stred och stupade, Jag skall helt 

visst utplåna deras onda gärningar 

från dem och föra in dem i paradis 

genomflutna av floder. En belöning 

från Allah själv. Ja, hos Allah finns 

den härligaste belöningen. 

196, Låt dig inte missledas av de 

otrognas framfart genom landen. 

197, [Det är endast] En kort njutning 

sedan blir helvetet deras tillhåll. Ja, 

vilken ond bädd. 

198, Men de som fruktar sin Herre, de 

skall få paradis genomflutna av 

floder där de skall leva för evigt — 

en boning från Allah själv. Ja, vad 

Allah har är bättre för de fromma. 
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199, Bland Bokens folk finns de som 

tror på Allah och på det som sänts 

ned till er och på det som sänts ned 

till dem [och de är] ödmjuka inför 

Allah. De byter inte bort Allahs 

tecken mot ett ynkligt pris. Dessa 

skall få sin lön hos sin Herre. Allah 

är sannerligen snabb att kalla till 

räkenskap. 

’bland Bokens folk' Denna vers omfattar 

alla judar och kristna som accepterar 

islam. (T) 

200, Ni som har antagit tron! Ha 

tålamod och var uthålliga och 

ihärdiga och frukta Allah så att ni 

kan bli framgångsrika. 
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Surah an-Nisa (Kvinnorna) n 
I Allahs Namn, Den Nåderike, 

Den Benådande 

1, Människor! Frukta er Herre 

som har skapat er av en enda 

[mänsklig] varelse och av honom 

har skapat hans maka och från 

dessa två har låtit oräkneliga män 

och kvinnor sprida sig. Och frukta 

Allah som ni vädjar varandra 

vid, och [frukta för att bryta] 

släktskapsbanden. Allah vakar 

alltid över er. 

’en enda [mänsklig] varelse Adam ’hans 

maka’ Eva (arabiska: Hawwä) har låtit 

oräkneliga män och kvinnor sprida sig’ Till 

olika platser på jorden i olika raser och med 

skilda egenskaper, färger och språk. (K) 

2, Ge de faderlösa deras egendomar 

och byt inte ut [ert] usla mot 

[deras] goda. Och förbruka inte 

deras egendomar tillsammans 

med era [egna] egendomar — det är 

sannerligen en stor försyndelse. 

’ge de faderlösa deras egendomar När de 

har vuxit upp och mognat(K) 

3, Om ni fruktar att ni inte kan 

vara rättrådiga mot de faderlösa 

[kvinnorna], gift er då med [andra 

tillåtna] kvinnor av ert val — två eller 

tre eller fyra. Men om ni fruktar att 

ni inte kan vara rättvisa [mot dem] 

så [håll er till] en, eller [till] vad er 
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högra hand förfogar över. Detta är 

lämpligast för att ni inte skall handla 

orätt. 

’defaderlösa [kvinnorna]’ Som befinner 

sig under ert förmyndarskap eller 

ansvar. ’vad er högra hand förfogar 

över Tjänarinnorna som hamnat i er 

fångenskap efter strid. (K) 

4, Och ge kvinnorna deras brudgåvor, 

[vilket är] en förpliktelse. Men om de 

självmant överlåter något av det till 

er kan ni förbruka det i lugn och ro. 

5, Överlämna inte till de oförståndiga 

era egendomar som Allah har gett er 

för [ert] uppehälle utan försörj dem 

därmedelst och förse dem med klädsel 

och tala till dem med goda ord. 

’de oförståndiga’ Varje oförståndig 

individ, vare sig ung eller gammal, man 

eller kvinna och vare sig ni ansvarar för 

dem eller inte. ’ era förmögenheter Dvs. 

ge dem varken era eller deras egendomar 

i de fall där ni förfogar över dem genom 

ert ansvar för sådana individer. (T) 

6, Och sätt de faderlösa på prov tills 

de har nått giftasvuxen ålder. Om ni 

sedan ser förståndighet hos dem 

skall ni överlämna deras 

egendomar till dem. Men 

förbruka inte dessa [egendomar] 

slösaktigt och skyndsamt innan 

de hunnit växa upp. Den som 

är självförsörjande bör vara 

återhållsam, men den som 

är i behov får ta till sig [av 
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egendomarna] på tillbörligt sätt. 

När ni sedan överlämnar deras 

egendomar till dem skall ni låta 

detta bevittnas. Allah är tillräcklig 

i att kalla till räkenskap. 

’skall ni låta detta bevittnas’ Av vittnen 

som intygar att dessa nu vuxna faderlösa 

individer har fått hela sin egendom av er. (T) 

7, Män erhåller en andel av vad [deras] 

föräldrar och [deras] närmaste 

anhöriga efterlämnar. Och [likaså] 

erhåller kvinnor en andel av vad 

[deras] föräldrar och [deras] 

närmaste anhöriga efterlämnar, vare 

sig det är litet eller mycket - en [av 

Allah] föreskriven andel. 

8, Och när de med [svagare] släktskap 

och de faderlösa och de behövande 

närvarar vid arvskiftet, skänk dem 

då därav och tilltala dem med ett 

tillbörligt tal. 

’de med [svagare] släktskap’ De 

släktingar som ej rättsligt är berättigade 

till någon andel i arvet. (K) 

9, Och de [närvarande] skall rädas, [de] 

som om de [själva dog och] lämnade 

bakom sig småbarn skulle känna oro 

över dem. Ja, de skall frukta Allah 

och föra ett uppriktigt tal. 

10, De som orättvist slukar upp de 

faderlösas egendomar, de slukar 

endast upp eld i sina magar. Ja, de 

skall brännas i en upphettad eld. 

fj) 
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11, Allah befaller er [här] beträffande 

[arvsrätt för] era barn. En sons andel 

är lika med två döttrars. Men om de 

alla är döttrar, fler än två stycken, 

får de [dela på] två tredjedelar 

av vad [den avlidne] efterlämnat. 

Och i fall av en enda dotter får hon 

hälften. Och åt hans (den avlidnes) 

föräldrar, var och en av dem får en 

sjättedel av vad han efterlämnat 

om han har barn. Men om han 

inte har barn och hans föräldrar 

ärver honom får hans moder 

en tredjedel. Om han sedan har 

syskon får hans moder en sjättedel, 

[allt detta först] efter [eventuella] 

testamentsförordnanden som han 

har avlagt eller [återbetalning av] 

skulder. [Gällande] Era föräldrar 

och era söner vet ni inte vem av dem 

som står er närmast i gagn. [Detta 

är därför] En förpliktelse från Allah. 

Allah är alltid vetande och vis. 

Och vet därför vad som är bäst för Sin 

skapelse. (T) 

12, Och ni får hälften av vad era fruar 

efterlämnar om de inte har barn. 

Men om de har barn får ni en 

fjärdedel av vad de efterlämnar, 

[först] efter [eventuella] 

testamentsförordnanden de 

avlagt eller skulder [de har]. Och 

de (era fruar) får en fjärdedel 

av vad ni efterlämnar om ni 

inte har barn. Men om ni har 

barn får de en åttondel av vad ni 

dj\t| 
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efterlämnar, efter [eventuella] 

testamentsförordnanden som ni 

har avlagt eller [återbetalning av] 

skulder. Och om en man eller en 

kvinna som kalälah (varken har 

föräldrar eller barn) efterlämnar 

arv men har en bror eller syster, då 

får var och en av dem en sjättedel. 

Men om de vore fler än så får de dela 

på en tredjedel, efter [eventuella] 

testamentsförordnanden som 

har avlagts, eller [återbetalning 

av] skulder, utan att [en arvinges 

intressen] skadas. [Detta är] En 

befallning från Allah. Och Allah är 

vetande, skonsam. 

’kalälah’ En som varken har föräldrar 

eller barn som rättsligt får ärva av honom. 

’en bror eller syster Dvs. en halvbror eller 

halvsyster från moderns sida. ”utan att [en 

arvinges intresse] skadas’ Genom att man 

undanhåller något från någon av arvingarna 

eller minskar eller ökar deras andel utöver 

det som Allah har fastställt. (K) 

13, Detta är Allahs gränser. Den som 

lyder Allah och Hans Sändebud, 

honom skall Han föra in i paradis 

genomflutna av floder där de skall 

leva för evigt. Ja, detta är den 

enorma segern. 

14, Men de som är olydiga mot Allah 

och Hans Sändebud och överskrider 

Hans gränser, dessa för Han in i en 

eld där de skall vistas för evigt och få 

ett förnedrande straff. 
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15, Och om någon av era kvinnor 

(hustrur) begår otukt, tillkalla då 

fyra vittnen bland er. Och om de 

vittnar, kvarhåll dem (kvinnorna) 

då i husen tills döden tar dem eller 

tills Allah ger dem en utväg. 

Utvägen som Allah sedan gav dem var 

att denna vers upphävdes av vers 24:2 

i Surah an-Nur. (K) y[de] fyra vittnena 

bland er De fyra som har bevittnat 

handlingen, annars fälls inte domen. (B) 

16, Och de båda av er som [med 

varandra] begår sådant skall ni 

straffa. Men om de vänder sig [till 

Allah] i ånger och bättrar sig, lämna 

dem då ifred. Allah är sannerligen 

förlåtande, benådande. 

17, Allahs godtagande av ångern är 

endast för dem som begår det onda 

av oförstånd och sedan vänder sig 

[till Allah] i ånger inom kort. Ja, 

dessas ånger godtar Allah. Allah är 

evigt vetande och vis. 

"inom kort’ Innan dödsängeln tar deras 

själar, eftersom allt liv innan döden anses 

som kort. (K) 

18, [Men] Godtagandet av ångern 

är inte för dem som gör onda 

gärningar ända tills döden når 

någon av dem och han då säger: ”Nu 

har jag vänt mig [till Allah] i ånger!” 

Och inte heller [för] dem som dör 

medan de är otrogna. Åt dessa har 

Vi förberett ett smärtsamt straff. 
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19, Ni som har antagit tron! Det är inte 

tillåtet för er att ärva [andras] fruar 

mot deras vilja. Och behandla dem 

(era fruar) inte illa för att [således] 

komma över en del av vad ni skänkt 

dem [i brudgåva] — förutom om 

de begår en uppenbart oanständig 

handling. Ja, lev med dem så som 

tillbörligt är, för om ni ogillar dem 

må det vara att ni ogillar något ur 

vilket Allah frambringar mycket gott. 

’ärva [andras]fruar Innan araberna 
antog islam hade den avlidnes anhöriga 
rätten till hans hustru. Antingen gifte 
sig en av dem med henne, eller så gifte 
de bort henne till vem de ville, eller så 
hindrade de henne från att gifta om sig 
samtidigt som de förbjöd henne från att 
återvända till sin egen familj. *uppenbart 
oanständig handling’ Vilket omfattar allt 
från otukt till olydnad och trotsighet mot 
maken och därtill även förolämpande tal. 
’så som tillbörligt är För ett gott tal mot 
dem och försköna er i både handling och 
utseende så mycket ni kan, precis som ni 

behagar det samma från dem. (K) 

20, Och om ni vill ta en ny fru i en 

tidigare frus ställe och ni har skänkt 

den första av dem en riklig summa 

får ni inte återta något därav. Skulle 

ni återta det i falskhet och i klar 

försyndelse? 

21, Och hur kan ni återta det när ni 

redan har nått in till varandra och de 

(era fruar) har mottagit från er ett 

kraftigt fördrag! 

Äktenskaps kontraktet. ’nått in till 

varandra’ Genom samlag. (T) 

)pr+ 
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22, Och ni får aldrig gifta er med de 

kvinnor som era fader varit gifta med, 

utöver det som redan skett. Det var 

sannerligen en oanständig handling, 

en hatad sak och en ondskefull väg. 

’utöver det som redan skett’ Det som 

förekom innan araberna antog Islam. (K) 

23, Förbjudna för er [i äktenskap] är era 

mödrar, era döttrar och era systrar, 

era fastrar och era mostrar, [era] 

brorsdöttrar och systerdöttrar, era 

fostermödrar som har ammat er, era 

disystrar, era hustrurs mödrar och 

era styvdöttrar, som ni har i er vård, 

[födda] av de hustrur med vilka ni 

fullbordat äktenskapet. Men har ni 

inte fullbordat äktenskapet med dem 

drabbar er ingen skuld [i att äkta 

dem]. Och [förbjudna är] hustrurna 

till era söner av ert eget blod och 

att samtidigt ha två systrar [som 

hustrur], utöver det som redan skett. 

Allah är evigt förlåtande, benådande. 

'[födda] av de hustrur med vilka ni 

fullbordat äktenskapet’ Genom samlag. (T) 

24, Och [förbjudna för er är också] gifta 

kvinnor, utom sådana (kvinnliga 

slavar och krigsfångar) som er högra 

hand besitter — [detta är] Allahs 

föreskrift för er. Alla [kvinnor] utöver 

dessa har tillåtits er att eftersträva med 

era tillgångar som kyska, inte otuktiga. 

Och de [kvinnor] av vilkas umgänge 

ni njutit, skänk dem deras brudgåvor, 

vilket är en förpliktelse. Men ingen 

skuld drabbar er för det som ni (man 
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och hustru) kommer överens om 

efter förpliktelsen. Allah är evigt 

allvetande, allvis. 

Allvetande om vad som är bäst för 

er ifråga om giftermål såväl som 

alla era angelägenheter, allvis i Sina 

befallningar och förbud och i hur Han 

styr Sin skapelse. 'att eftersträva med 

era tillgångar Dvs. såvitt ni skänker 

hustrun hennes brudgåva och betalar 

priset för slavinnan, 'de [kvinnor] av 

vilkas umgänge ni njutit' De kvinnor 

med vilka ni ingått äktenskap och haft 

intimt umgänge. (T) 'det som ni (man 

och hustru) kommer överens om efter 

förpliktelsen' I fall där hustrun vill 

överlåta hela brudgåvan eller en del av 

den till mannen. Se 4:4 (T) 

25, Och de av er som inte har medel 

att gifta sig med fria troende 

kvinnor, [får lov att gifta sig] 

med någon av dem som er högra 

hand besitter bland era troende 

slavinnor — Allah känner bäst er 

tro — den ene av er från den andre. 

Gift er alltså med dem med deras 

ägares medgivande och skänk dem 

deras brudgåvor såsom tillbörligt 

är, såvitt de är kyska och inte 

otuktiga eller sådana som tar sig 

pojkvänner [i hemlighet]. Och när 

de (slavinnorna) väl blivit gifta, 

begår de då otukt skall de ges 

hälften av det straff som förordnats 

för [otuktiga ogifta] fria kvinnor. 

Denna [tillåtelse] är för dem av er 

? \ -c f tV £ f •*> ■> 
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som fruktar påfrestningar. Men att 

ha tålamod är bättre för er. Allah är 

förlåtande, benådande. 

'den ene av er från den andre' Den fattige 

som inte finner medel att gifta sig med 

en fri troende kvinna får då gifta sig med 

någon av den rikes troende slavinnor. (T) 

Ni är alla bröder och systrar i religionen 

och härstammar dessutom från en och 

samma människa (Adam). Se därför inte 

ned på att gifta er med en sådan slavinna. 

(B) Denna [tillåtelse] är för dem av er 

som fruktar påfrestningar Tillåtelsen att 

gifta sig med troende slavinnor är för dem 

som fruktar att annars begå otukt. (K) 

26, Allah vill kargöra allt för er och visa 

er vägarna [som följdes] av dem som 

levde före er och vända Sig till er i 

förlåtelse. Allah är allvetande, allvis. 

’klargöra alltför er Klargöra vad som är 

lagligt och olagligt beträffande de frågor 

som nämnts i detta kapitel. ’dem som 

levde före er Bland dem som antog tron 

på Allah och Hans profeter och levde 

enligt Allahs bud. ’och vända Sig till er 

i förlåtelse' Han vill att ni återgår till att 

lyda Honom så att Han kan förlåta er för 

de syndiga ting ni utövade innan ni antog 

Islam och innan Han uppenbarade dessa 

förbud för Sitt sista sändebud. (T) 

27, Ja, Allah vill vända Sig till er 

i förlåtelse, men de som följer 

sina lustar vill att ni gör en väldig 

awikning. 

Från Sanningen och från det som Allah 

har förbjudit er. (B) 

* J 
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28, Allah vill göra det lätt för er. 

Ja, människan är skapad 

svag. 

29, Ni som har antagit tron! Förtär inte 

varandras egendomar i falskhet, 

utan endast när det rör sig om 

en handelstransaktion som ni 

ömsesidigt godkänner. Och döda 

inte er själva. Allah är förvisso evigt 

benådande mot er. 

*Förtär inte varandras egendomar i 

falskhet’ Genom ocker, spel om pengar, 

utpressning, stöld, bedrägeri eller ogiltiga 

kontrakt etc. ’Och döda inte er själva’ 

Ta varken era egna liv genom att begå 

självmord eller andras genom dråp. (B) 

30, Och den som gör så i överträdelse 

och orättfärdighet, honom skall Vi 

steka i en eld. Detta är lätt för Allah. 

31, Om ni håller er borta från de stora 

synder ni förbjudits skall Vi utplåna 

era [mindre] missgärningar från er 

och låta er träda in [i Paradiset] med 

det härligaste inträde. 

32, Ni skall inte känna åtrå efter det som 

Allah har gett några av er företräde 

med framför andra - män skall få sin 

del av vad de förtjänat och kvinnor 

skall få sin del av vad de förtjänat 

— utan be Allah om Hans ynnest! 

Allah har evig vetskap om allt. 

Här förbjuder Allah sina tjänare att ha 

ogrundade önskningar efter de grader 

av förtjänst och överflöd som Allah 

har skänkt vissa människor, eftersom 

9 
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detta inte leder till annat än avund och 

orättfärdigade angrepp. Var och en bör 

istället vara nöjd med den andel Allah har 

förunnat honom och be Allah om Hans 

goda. ’sin del’ Av belöning eller straff för 

sina goda eller onda handlingar. (T) 

33, Åt var och en har Vi fastställt arvingar 

[som ärver] av det som föräldrarna 

och de närmast anhöriga efterlämnat. 

Och dem som era eder har förbundit 

[er med], ge dessa deras andel. Allah 

är evigt vittne till allt. 

34, Män är ansvariga för [sina] hustrur, 

till följd av att Allah har gett den ene 

företräde framför den andre och till 

följd av vad de skänkt [dem] av sina 

tillgångar. Rättfärdiga kvinnor är 

därför lydiga [och] varsamma under 

[sin mans] frånvaro så som Allah 

varit varsam [om dem]. Och vad 

gäller de kvinnor av vilka ni fruktar 

upproriskt beteende, förmana dem 

[först] och låt [sedan] bli att dela 

säng med dem, och [som sista utväg] 

slå till dem. Om de sedan lyder er, 

sök då inte sak med dem. Allah är 

sannerligen evigt hög och stor. 

’Män är ansvariga för [sina] hustrur 

En man ansvarar för att tillrättavisa sin 

hustru och stödja henne i det som åligger 

henne gentemot Allah och gentemot 

honom själv. (T) ’ till följd av att Allah 

har gett den ene företräde framför den 

andre’ Bl.a. i det att endast män är ålagda 

att rycka ut i strid och förrätta bön och 

fredagsbön i moskén. Allahs profeter och 

\ 
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sändebud har också enbart varit män 

etc. (B) ’och tillföljd av vad de skänkt 

[dem] av sina tillgångar Till följd av att 

män enligt föreskrift ger sina hustrur 

brudgåvor. ’Rättfärdiga kvinnor är 

därför lydiga’ Mot Allah och sin man. ’ 

varsamma under [sin mans] frånvaro’ 

Vårdar både sin kyskhet och sin mans 

egendom under hans frånvaro. ’slå till 

dem’ Förutsatt att ansiktet undviks och 

att det inte lämnar någon blånad, utan 

med en tandborste eller liknande. (T) 

35, Men om ni fruktar oenighet mellan 

dem båda (man och hustru), skicka 

då en skiljedomare från hans familj 

och en skiljedomare från hennes 

familj. Om de båda vill ställa till rätta 

skall Allah åstadkomma samförstånd 

mellan dem. Allah är sannerligen 

evigt vetande och insiktsfull. 

36, Dyrka [endast] Allah och sätt inte 

något vid Hans sida. Och var goda 

mot era föräldrar och era släktingar, 

mot de faderlösa och de behövande, 

mot er besläktade granne och er 

främmande granne, mot vännen vid 

er sida och den vägfarande och dem 

som er högra hand besitter. Allah 

tycker inte om den som är högfärdig 

och skrytsam. 

37, [inte heller] Dem som är giriga 

och uppmanar folk till girighet och 

döljer vad Allah har skänkt dem av 

Sin ynnest. Ja, åt de otrogna har Vi 

förberett ett förnedrande straff. 
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38, Och [åt] dem som ger [av] sina 

ägodelar för att folk skall se [och 

berömma] dem men som varken 

tror på Allah eller den Yttersta 

dagen. Den som har Satan till vän 

har verkligen fått en usel vän. 

39, Och vad skulle de förlora på att tro 

på Allah och den Yttersta dagen och 

[uppriktigt] ge av det som Allah har 

förunnat dem? Allah känner dem 

väl. 

40, Allah gör aldrig [någon] ens den 

minsta myras vikt av orätt. Och 

om den (vikten) är en god gärning 

mångdubblar Han den och skänker 

från Sig själv en enorm lön. 

41, Men hur går det när Vi för fram ett 

vittne från varje samfund, och Vi för 

fram dig (Muhammed $H) som ett 

vittne över dem alla? 

Varje profet skall på Domedagen låtas 

vittna mot det folk han sändes till vad 

beträffar deras gärningar, goda såväl som 

onda. Men Muhammed Ht skall låtas 

vittna mot alla folk, dem han levde bland 

så väl som dem han aldrig fick se. (B) Se 

16: 89 och 39:69 (K) 

42, Den Dagen skall de som förnekade 

[sanningen] och inte lydde 

Sändebudet önska att de jämnades 

med marken. Nej, från Allah kan de 

inte dölja något yttrande. 

Eftersom de otrognas egna kroppsdelar 

kommer att berätta vad de gjort sig skyldiga 

till. ’önska att de jämnades med marken 

’\ t\f ^ 
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Till följd av den skräck de upplever på 

Uppståndelsens dag. (K) De otrogna 

kommer då att önska att de blev till jord. (T) 

43, Ni som har antagit tron! Närma 

er inte bönen när ni är berusade 

till dess ni [nyktrat och] vet vad ni 

säger, och inte heller i ett tillstånd 

av djanäbah (stor rituell orenhet), 

såvitt ni inte bara går igenom 

[moskén], förrän ni sköljt hela 

kroppen [med vatten]. Men om ni är 

sjuka eller på resa eller någon av er 

just har förrättat sina behov eller om 

ni haft intimt umgänge med kvinnor 

och sedan inte finner vatten, ta er 

då ren jord och stryk över ansikte 

och händer [därmed]. Allah är evigt 

överseende, förlåtande. 

Det stycke av versen som rör berusning 

blev senare upphävd av vers 5:90 

vilken utgjorde det slutliga förbudet 

mot berusningsmedel. (T) ’djanäbah’ 

Den rituella orenhet som uppstår efter 

utlösning av sädesvätska eller kontakt 

mellan mannens och kvinnans könsdelar. 

(B) 'ren jord’ Från den bara och plana 

jordytan. (T) 

44, Har du inte beaktat dem som 

gavs en del av Boken, de köper sig 

villfarelse och vill att ni far vilse från 

[den rätta] vägen. 

45, Allah vet bäst om era fiender. Ja, 

Allah är tillräcklig som beskyddare, 

och Allah är tillräcklig som hjälpare. 

4j^l» asSj 
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46, Bland judarna finns de som byter ut 

orden ur sitt sammanhang. De säger: 

”Vi hör men vi lyder inte” och ”Hör 

[på oss], [men] må du inte höra” och 

”Rälnä!” (Lyssna till oss!) för att med 

sina tungor förvränga och förtala 

religionen (islam). Men om de bara 

hade sagt: ”Vi hör och vi lyder” och 

”Hör [på oss] ” och ”Unzurnä” (Ge 

oss tid)” skulle det ha varit bättre för 

dem och uppriktigare. Men Allah har 

förbannat dem för deras förnekelse 

[av sanningen], därför tror de inte 

förutom lite grann. 

De tror bara i ringa mängd på vad som 

sänts ned till Muhammed H§. 'Bland 

judarna Bland de judar som var 

bosatta kring Medina under profeten 

Muhammeds 5H tid. 'byter ut orden ur sitt 

sammanhang' Ändrar och byter ut deras 

innebörd, med syfte på Toran. 'Rä'inä 

(lyssna till oss!)' Judarna använde detta 

uttryck på ett förödmjukande sätt när 

de tilltalade Profeten Muhammed 5it. 
De troende beordrades därför att på ett 

anständigare sätt tilltala Profeten 3É§ med 

'Unzhurna (Ge oss tid)' dvs. ge oss tid 

när du talar så att vi fullt kan uppfatta och 

förstå vad du säger. (T) 

47, Ni som har getts Boken! Tro på det 

Vi har sänt ned i bekräftelse till det 

som [redan] finns hos er, innan Vi 

stryker ut [era] ansikten och sätter 

dem på baksidan [av huvudet], eller 

förbannar er som Vi förbannade 

sabbatsbrytarna. Allahs befallning 

blir alltid verkställd. 
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48, Allah förlåter inte att man dyrkar 

något vid Hans sida, men Han 

förlåter den Han vill för allt annat. 

Ja, den som dyrkar något vid Allahs 

sida har sannerligen framkallat en 

oerhörd synd. 

49, Har du inte beaktat dem som påstår 

sig själva vara rena? Nej, Allah renar 

snarare den Han vill, och de skall 

inte tillfogas ens ett hårsmån orätt. 

50, Se [på dem] hur de diktar ihop 

lögner om Allah. Ja, det räcker som 

en uppenbar synd. 

51, Har du inte beaktat dem som gavs 

en del av Boken. De tror på djibt 

och täghut (falska gudar) och säger 

om dem som förnekar [sanningen]: 

”Dessa är mer vägledda än dem som 

har antagit tron!” 

’djibt och täghuf Två namn som används 

för allt som tas som heligt och dyrkas vid 

Allahs sida, och vilket man därmed lyder 

eller hängivet underkastar sig, vare sig en 

sten, en människa, djävulen eller annat. (T) 

52, Det är dem som Allah har förbannat. 

Och åt den som Allah har förbannat 

finner du aldrig någon hjälpare. 

53, Eller äger de en del av [Allahs] 

herravälde? Men även då skulle 

de inte ge [andra] människor det 

ringaste. 

54, Eller avundas de folket det som 

Allah har gett dem av Sin ynnest? 

Vi gav ju likaså Abrahams ätt Boken 

och visdomen och Vi gav dem ett 

mäktigt kungarike. 

(H) 
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55, Det finns bland dem de som tror på 

det men också de som vänder sig 

bort från det. Men helvetet är en 

uppflammad eld som räcker till. 

För dem som vänder sig bort 

från uppenbarelsen som getts till 

Muhammed Ht. (T) 

56, De som förnekar Våra tecken skall 

Vi steka i eld. Var gång deras hud 

genomstekts skall Vi ersätta den 

med ny hud så att de [till fullo] 

får smaka straffet. Allah är evigt 

allsmäktig och vis. 

57, Men de som har antagit tron och gör 

rättfärdiga gärningar skall Vi föra in 

i paradis genomflutna av floder, där 

skall de leva i all evighet. De skall 

där få renade makor, och Vi skall 

föra dem in i svalkande skugga. 

58, Allah befaller er att återlämna allt 

ni anförtrotts till dess rättmätiga 

ägare och att, när ni dömer mellan 

människor, döma med rättvisa. 

Förträffligt är det som Allah uppmanar 

er till. Allah är evigt hörande, seende. 

59, Ni som har antagit tron! Lyd Allah 

och lyd Sändebudet och de som 

getts auktoritet bland er. Och 

om ni hamnar i tvist om något, 

hänskjut det då till Allah och 

Sändebudet om ni verkligen tror 

på Allah och den Yttersta dagen. 

Detta är bäst för er och i längden 

förmånligast. 
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60, Har du inte beaktat dem som påstår 

att de tror på det som sänts ned till 

dig (Muhammed Ht) och det som 

sänts ned före dig, [hur] de vill 

föra domen till täghut (obefogade 

domare) trots att de ålagts att 

förneka dem? Men Satan vill föra 

dem vilse till det yttersta. 

61, Och när man säger till dem: ”Kom 

till det som Allah har sänt ned 

och till Sändebudet!” ser du [hur] 

hycklarna vänder sig bort från dig 

helt och hållet. 

62, Så hur [går det] när de drabbas av 

motgång på grund av vad de uträttat 

med egna händer? Då kommer de 

till dig (Muhammed Ht) och svär vid 

Allah: ”Vi ville ju inget annat än att 

göra väl och ställa till rätta!” 

63, Det är dessa om vilka Allah vet vad 

som vilar i deras hjärtan. Låt dem 

därför vara, men förmana dem och 

tala till dem om dem själva med ett 

tankeväckande tal. 

64, Och Vi har inte sänt något 

sändebud förutom att han, på 

Allahs bud, skall åtlydas. Men om 

de (hycklarna), när de felat mot sig 

själva, bara hade kommit till dig 

och sedan bad om Allahs förlåtelse 

och Sändebudet också bad om 

förlåtelse för dem, så skulle de 

finna Allah ständigt förlåtande och 

benådande. 
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65, Men nej, vid din Herre! De tror inte 

förrän de låter dig (Muhammed ^H) 

döma i alla tvister som uppstår 

bland dem, och sedan inte finner 

inom sig någon invändning mot 

det du beslutat utan fullständigt 

underkastar sig. 

’De tror inte På Allah och Hans 

Sändebud Muhammed Ht- (T) 

66, Och om Vi befallde dem: ”Döda 

varandra!” eller ”Lämna era hem!” 

skulle de inte göra det, utom ett fåtal 

av dem. Men om de bara hade gjort 

vad de uppmanades till skulle det 

varit bättre för dem och gjort dem 

stadigare. 

67, Och då skulle Vi helt visst ha gett 

dem, från Oss, en enorm lön, 

68, Och väglett dem till den raka vägen. 

69, De som lyder Allah och Sändebudet, 

dessa kommer att vara med dem 

som Allah har välsignat, bland 

profeterna och de uppriktiga och 

martyrerna och de rättfärdiga, och 

vilket underbart sällskap de är. 

70, Detta är ynnesten från Allah. Och 

Allah är tillräcklig som vetare. 

Han har full vetskap om vem som 

förtjänar Hans vägledning. (K) 

71, Ni som har antagit tron! Var 

på er vakt och tåga sedan ut i 

grupperingar eller så tåga ut alla 

tillsammans. 
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72, Men bland er finns förvisso den som 

vill dröja. Om ni sedan drabbas av 

en svår motgång säger han: ”Allah 

välsignade mig verkligen då jag inte 

fanns i deras närvaro!” 

73, Men om någon ynnest från Allah 

kommer er till del säger han, som 

om det aldrig rått någon vänskap 

mellan er och honom: ”Om jag ändå 

hade fått vara med dem och ta del av 

en enorm seger!” 

Genom att få en del av krigsbytet. (T) 

74, Låt dem därför strida för Allahs 

sak som säljer detta jordiska liv för 

[belöningen i] livet efter detta. Ja, 

den som strider för Allahs sak, vare 

sig han dödas eller segrar, skall Vi ge 

en enorm lön. 

75, Och varför skulle ni inte strida för 

Allahs sak, och [för] de svaga bland 

män, kvinnor och barn som säger: 

”Vår Herre! För oss ut ur denna stad 

vars folk är förtryckare, och ge oss 

från Dig en beskyddare och ge oss 

från Dig en hjälpare!” 

76, De som har antagit tron strider för 

Allahs sak. Men de som förnekar 

strider för täghuts (Satans) sak. 

Strid därför mot Satans anhängare. 

Satans onda plan är förvisso alltid 

svag. 

77, Har du inte beaktat dem till vilka 

det sades: ”Hejda era händer [från 

strid], men förrätta bönen och 
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betala allmosan !” Men när strid 

sedan föreskrevs dem kände en del 

av dem rädsla för människorna lik 

den rädsla de har för Allah, eller 

ännu större rädsla. De sade: ”Vår 

Herre! Varför har Du föreskrivit 

oss strid? Om Du bara kunde ge oss 

uppskov en kort tid.” Säg: ”Denna 

världs njutning är knapp, men livet 

efter detta är bättre för den som 

utövar gudsfruktan, och ni skall inte 

tillfogas ens en hårsmån orätt.” 

78, Var ni än må vara skall döden komma 

ikapp er, även om ni befann er i högt 

uppbyggda torn. Om något gott 

händer dem säger de: ”Detta kommer 

från Allah!” Men om något ont händer 

dem säger de: ”Detta kommer från 

dig!” Säg (Muhammed Hl): ”Allt 

kommer från Allah!” Vad är det med 

dessa folk, de begriper ju knappt 

vad som sägs [till dem] ? 

’Allt kommer från Allah’ Hos Honom 

utgår lättnad såväl som motgång, Han 

ger seger och triumf så väl som död och 

förlust. (T) 

79, Vad gott som än händer dig är från 

Allah. Och vad ont som än händer 

dig är från dig själv. Vi har sänt dig 

(Muhammed Hl) till människorna 

som en budbärare, och Allah är nog 

som vittne [om det]. 

’vad ont som än händer dig är från dig 

själv’ Dvs. till följd av ens egen synd. (T) 

Trots att denna del av versen riktar talet 

till Muhammed Ht så är det människan i 

-J\ 
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allmänhet som åsyftas, som i vers 42:30. 

(B) 

80, Den som lyder Sändebudet har 

därmed lytt Allah. Men om de 

vänder sig bort har Vi inte sänt dig 

(Muhammed $H) som en väktare 

över dem. 

81, De säger: ”Vi lyder!” Men när de 

lämnar dig smider en grupp av dem 

planer om natten [att göra] annat än 

det du säger. Allah skriver ned allt de 

planerar. Vänd dig därför bort från 

dem och sätt din tillit till Allah. Ja, 

Allah är tillräcklig som beskyddare. 

82, Begrundar de inte Koranen? Om 

den varit från någon annan än Allah 

skulle de säkerligen funnit många 

motsägelser i den. 

83, Och så fort de hör något [rykte] 

om trygghet eller fruktan sprider 

de det. Men hade de hänvisat det åt 

Sändebudet och åt dem som getts 

auktoritet bland dem skulle de av 

dem [i auktoritet] som forskar i 

sådant kunna bekräfta det. Och 

vore det inte för Allahs ynnest mot 

er (troende) och Hans Nåd skulle 

ni helt visst ha följt Satan, utom ett 

fåtal [av er]. 

84, Strid [Muhammed ^H] därför 

för Allahs sak. Du skall endast 

bära ansvar för dig själv. Och 

uppmuntra de troende [inför 

strid]. Allah kommer att hejda 

^ ^ ^ __, 
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förnekarnas framfart. Allah har 

större makt och ger hårdare straff. 

85, Vem än som medlar för ett gott syfte 

skall få en andel därav. Men den som 

medlar för ett ont syfte skall få ett 

stycke därav. Allah har evigt makten 

till allt. 

’ skall få en andel därav’ Av belöningen. 

’ skall få ett stycke därav’ Av straffet. (T) 

86, När ni får en hälsning, hälsa då 

[tillbaka] med en bättre [hälsning] 

eller besvara den [jämlikt]. Allah 

håller förvisso räkning på allt. 

87, Allah! Det finns ingen [sann] Gud 

(ingen har rätt att dyrkas) utom 

Han. Han skall helt visst församla er 

till Uppståndelsens dag - om detta 

råder det inget tvivel. Och vem är 

ärligare än Allah i [sitt] tal? 

88, Och varför utgör ni två [oeniga] 

partier när det kommer till 

hycklarna? Allah har ju fört tillbaka 

dem [till otro] till följd av vad de 

begått? Vill ni vägleda den som Allah 

lett vilse? Nej, åt den som Allah leder 

vilse kan du aldrig finna rätt väg. 

89, De önskar att ni förnekar 

[sanningen] liksom de har förnekat 

så att ni blir jämlika. Skaffa er därför 

inga beskyddare bland dem förrän 

de utvandrar för Allahs sak. Men om 

de drar sig undan skall ni gripa dem 

och döda dem var ni än finner dem, 
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och ta ingen av dem till beskyddare 

eller hjälpare. 

’utvandrar Från de otrognas land. (T) 

90, Med undantag av dem som ansluter 

sig till ett folk där ett [freds] avtal 

råder mellan er och dem, eller de 

[som] kommer till er med hjärtat 

beklämt av att strida mot er och att 

strida mot sitt eget folk. Om Allah 

ville, kunde Han ge dem makt över 

er och då skulle de också helt visst 

strida mot er. Men om de håller sig 

borta från er och inte strider mot 

er och erbjuder er fred, så har Allah 

inte gett er någon väg [till strid] mot 

dem. 

91, Ni kommer även att finna andra som 

vill undkomma er och [samtidigt] 

undkomma sitt eget folk. Var gång 

de förs tillbaka till prövningen 

(avgudadyrkan) faller de för den. 

Om de inte håller sig borta från 

er och erbjuder er fred och hejdar 

sina händer [från strid] skall ni 

gripa dem och döda dem var ni än 

påträffar dem. Ja, mot dessa har Vi 

gett er en klar fullmakt. 

92, Det är inte en troendes sak att 

döda en [annan] troende, om det 

inte sker av misstag. Och den som 

har dödat en troende av misstag 

skall sona med frigörelse av en 

troende slav och blodspengar som 

överlämnas till hans (den dräptes) 

familj, såvida de inte efterskänker 

f < "» . y o» 9 7? ^ 9 _ . 
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[blodspengarna]. Men om han 

tillhörde ett folk som är er fiende 

och var troende, då sonas det 

[endast] med frigörelse av en 

troende slav. Och om han tillhörde 

ett folk där ett [freds] avtal råder 

mellan er och dem, då sonas det 

med blodspengar som överlämnas 

till hans familj och frigörelse av 

en troende slav. Men den som inte 

finner [möjlighet] skall fasta två 

månader i följd. Detta är en lindring 

från Allah. Allah är evigt vetande 

och vis. 

’en lindring från Allah’ Då Han har 

avkrivit frigörelse av en troende slav för 

den som inte finner möjlighet mot att 

istället fasta två månader i följd. (T) 

93, Men för den som avsiktligen dödar 

en troende blir straffet helvetet, 

där skall han vistas för evigt. Allah 

sätter Sin vrede över honom och 

förbannar honom och förbereder åt 

honom ett enormt straff. 

^ ^ ^ ^ 9 

94, Ni som har antagit tron! När ni reser 

ut i strid för Allahs sak skall ni vara 

noggranna. Säg inte om den som 

hälsar er med fredshälsningen: ”Du 

är inte troende!” för att därmed 

komma över en av det jordiska livets 

vinningar. Hos Allah finns ju rikligt 

med vinster. Ni var förr i samma 

läge men Allah välsignade er. Var 

därför noggranna. Allah är evigt 

underkunnig om vad ni gör. 
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den som hälsar er medfredshälsningen 

Den som tilltalar er med as-salämu ’alaikum 

(frid över er). (B) ’Ni var förr i samma läge’ 

Även ni (Muhammeds W> följeslagare) 

dolde för ert folk att ni var muslimer 

när ni förr var svaga och förtryckta.*Var 

därför noggranna’ Försäkra er alltså om 

personens religiösa tillstånd innan ni 

agerar. (T) 

95, De av de troende som sitter kvar [i 

sina hem], andra än de som lider av 

skada, kan inte jämställas med dem 

som kämpar hårt (strider) för Allahs 

sak med sina ägodelar och sitt liv. 

Allah har gett dem som kämpar hårt 

med sina ägodelar och sitt liv en 

grads företräde framför dem som 

sitter kvar. Och håda har Allah lovat 

det Godaste (Paradiset). Men Allah 

har hedrat dem som kämpar hårt 

framför dem som sitter kvar med en 

enorm lön. 

C. 

K' ~ > 

C 

96, [Höga] Grader från Honom och 

förlåtelse och nåd. Ja, Allah är evigt 

förlåtande, benådande. 

’[Höga] Grader I Paradiset. (T) 

97, Till dem som änglarna griper medan 

de begår orätt mot sig själva skall 

de säga: ”1 vilket tillstånd befann 

ni er?” De säger ”Vi var svaga [och 

förtryckta] i vårt land!” De säger 

[då]: ”Var inte Allahs jord vid nog 

så att ni kunde utvandra på den?” 

Dessas tillhåll skall bli helvetet, och 

vilket fruktansvärt färdmål. 

’dem som [döds]änglarna griper’ Griper 

deras själar vid dödsstunden. (T) 
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98, Förutom de svaga [och förtryckta] 

män, kvinnor och barn som varken 

har medel eller kan finna en 

väg ut. 

99, Med dessa skall Allah ha överseende. 

Allah är evigt överseende och 

förlåtande. 

100, De som utvandrar för Allahs 

sak skall på jorden finna många 

tillflyktsorter och rikligt med 

uppehälle. Och den som lämnar 

sitt hem som utvandrande för 

Allah och Hans Sändebud och 

sedan nås av döden, hans lön är 

då säkrad hos Allah. Allah är evigt 

förlåtande, benådande. 

’och sedan nås av döden Dvs. innan 

han nått sin destination. ’hans lön är då 

säkrad hos Allah’ Allah har då i Sin nåd 

ålagt Sig att belöna honom. (B) 

101, När ni färdas på jorden drabbar er 

ingen skuld om ni avkortar bönen, 

om ni fruktar att attackeras av 

dem som förnekar [sanningen]. 

Förnekarna är förvisso klara 

fiender till er. 

102, Och när du (Muhammed 3ÉI) 

befinner dig hos dem [i farans 

stund] och leder dem i bön, 

låt då en grupp av dem stå upp 

tillsammans med dig och låt dem 

bära sina vapen. När de sedan 

utfört sin bön skall de placera sig 

bakom er, och nästa grupp som 

ännu inte har förrättat bönen skall 

'4k 
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stiga fram och förrätta sin bön 

med dig. Men de skall vara på sin 

vakt och bära sina vapen. De som 

förnekar [sanningen] önskar att 

ni försummade era vapen och er 

packning så att de alla på en gång 

kan överfalla er. Men ingen skuld 

drabbar er om ni besväras av regn 

eller blir sjuka och därmed lägger 

ned era vapen. Men var på er vakt. 

Åt förnekarna har Allah förberett 

ett förnedrande straff. 

103, Och när ni avslutat er bön [i fara], 

åkalla då Allah vare sig ni står, 

sitter eller ligger ned. Men när ni 

känner er trygga skall ni förrätta 

bönen [som normalt]. Ja, för de 

troende är bönen förvisso en 

tidsbunden plikt. 

104, Och bli inte utmattade när ni 

förföljer folket (fienden). Om ni 

känner [krigsskadornas] smärta 

så känner de säkerligen också 

smärtan precis som ni. Men ni 

hoppas få av Allah något som de 

inte kan hoppas på. Allah är evigt 

vetande och vis. 

105, Vi har sänt ned Boken (Koranen) 

till dig (Muhammed Ht) med 

sanningen för att du skall döma 

mellan människorna med det som 

Allah visar dig. Och var inte en 

som försvarar bedragarna. 

106, Och be Allah om förlåtelse. Allah 

är sannerligen evigt förlåtande, 

benådande. 
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107, Och tala inte till förmån för dem 

som bedrar sig själva. Allah tycker 

inte om den som ständigt bedrar 

och syndar. 

’dem som bedrar sig själva’ Genom 

att bedra andra på deras egendomar. 

(T) 

108, De döljer sig för människorna men 

kan inte dölja sig för Allah. Han är 

med dem när de om natten yttrar 

sådant Han inte är nöjd med. Allah 

omsluter allt de gör. 

Inget av vad de gör undkommer Hans 

vetande och uppsikt. (T) 

109, Se på er! Det är ni som har talat till 

förmån för dem i det jordiska livet, 

men vem skall tala till förmån för 

dem inför Allah på Uppståndelsens 

dag, eller vem skall vara deras 

ombud? 

110, Den som gör något ont eller 

begår orätt mot sig själv och 

sedan ber Allah om förlåtelse, 

skall finna Allah förlåtande och 

benådande. 

111, Och den som begår en synd, 

han begår den endast mot sig 

själv. Allah är evigt vetande och 

vis. 

112, Och den som begår en illgärning 

eller en synd och sedan lägger 

skulden på en oskyldig har belastat 

sig med förtal och en uppenbar 

synd. 
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113, Hade det inte varit för Allahs 

ynnest och nåd mot dig 

(Muhammed $H) skulle en grupp 

av dem helt visst avse att leda dig 

vilse. Men de vilseleder ingen 

annan än sig själva, och de kan inte 

skada dig det minsta. Allah har 

sänt ned Boken och visdomen till 

dig och lärt dig vad du förut inte 

visste. Allahs ynnest mot dig har 

alltid varit stor. 

114, Det finns inget gott i många 

av deras hemliga samtal, med 

undantag av dem som uppmanar 

till välgörenhet eller något gott 

eller att ställa tillrätta mellan 

människorna. Och den som 

gör detta i längtan efter Allahs 

välbehag skall Vi ge en enorm lön. 

115, Den som motsätter sig 

Sändebudet, efter det att 

vägledningen har klargjorts för 

honom, och följer en annan väg än 

de troendes, honom skall Vi lämna 

åt det han valt och [sedan] steka i 

helvetet — ja, vilket ont färdmål. 

116, Allah förlåter inte att man dyrkar 

något vid Hans sida, men Han 

förlåter den Han vill för allt annat. 

Ja, den som dyrkar något vid 

Allahs sida har sannerligen farit 

vilse till det yttersta. 

117, Vid Hans sida åkallar de inget annat 

än kvinnliga avgudar. Och de åkallar 

inget annat än en upprorisk Satan. 

*kvinnliga avgudar Eftersom de gav 
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sina avgudar kvinnliga namn, som Lat, 

’Uzzah och Manät. (T) 

118, Allah har förbannat honom. Han 

sade [då]: ”Jag skall säkerligen 

ta mig en viss andel av Dina 

tjänare.” 

119, ”Ja, jag skall säkerligen föra 

dem vilse och inge dem falska 

förhoppningar. Jag skall befalla 

dem tills de skär öronen av 

boskapen och jag skall befalla 

dem tills de förvanskar Allahs 

skapelse.” Och den som tar Satan 

till beskyddare istället för Allah 

har sannerligen gjort en klar 

förlust. 

120, Han lovar dem och inger dem 

falska förhoppningar. Men Satan 

ger dem inget annat än svekfulla 

löften. 

121, Dessas tillhåll blir helvetet och 

därifrån finner de ingen 

flyktväg. 

122, Men de som har antagit tron och 

gör rättfärdiga gärningar skall 

Vi föra in i paradis genomflutna 

av floder, där skall de leva i all 

evighet. Det är Allahs sanna löfte 

och vem är sannfärdigare i sitt tal 

än Allah? 

123, Det skall inte ske alltefter era 

önskningar eller Bokens folks 

önskningar. Den som gör ont 

skall straffas för det, och utöver 
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Allah finner han varken någon 

beskyddare eller hjälpare. 

124, Men den som gör rättfärdiga 

gärningar, vare sig man eller 

kvinna, och är troende, dessa 

skall träda in i Paradiset och inte 

tillfogas ens den ringaste mängd av 

orätt. 

125, Vem har en bättre religion än den 

som med hela sitt jag underkastar 

sig Allah och gör det goda och 

följer Abrahams religion som en 

gudhängiven tjänare. Ja, Allah 

tog Abraham till en förtrogen 

vän. 

126, Allah tillhör allt som finns i 

himlarna och allt som finns 

på jorden. Ja, Allah omsluter 

allting. 

Med sin kunskap. (B) Han är fullt 

vetande om allt som människan gör 

utav gott och ont och håller räkning på 

det. (T) 

127, De ber dig ge besked om vad som 

gäller för kvinnorna. Säg: ”Allah 

ger er besked om vad som gäller för 

dem och om det som reciteras för 

er i Boken angående de faderlösa 

flickor till vilka ni inte vill ge det 

som föreskrivits för dem, trots att 

ni önskar gifta er med dem, och om 

de värnlösa barnen och om er plikt 

att vara rättvisa mot de faderlösa. 

Ja, vad gott ni än gör så har Allah 

evigt vetskap om det.” 

„ 9 

eLiä' 4<3s^45 

å.iSaöfe' 
? A £ 9 

? 9 J> 9 



Surah 4 an-Nisä Del 5 

128, Om en hustru fruktar hårdhet eller 

försummelse av sin man drabbar 

ingen av dem någon skuld om 

de sinsemellan söker förlikning. 

Och sådan förlikning är bäst. Ja, 

själar grips lätt av girighet. Men 

om ni gör det goda och utövar 

gudsfruktan så är Allah evigt 

underkunnig om vad ni gör. 

129, Ni kommer aldrig att kunna dela 

[er kärlek] lika mellan era hustrur, 

hur mycket ni än försöker. Men 

luta er inte helt och hållet [åt 

en] så att ni lämnar den andra 

som om hon vore hängandes. 

Och om ni gör det rätta och 

utövar gudsfruktan är Allah evigt 

förlåtande, benådande. 

som om hon vore hängandes’ Som om 

hon varken är gift eller skild. (T) 

130, Och om de (man och hustru) 

skulle skiljas, skall Allah i Sin 

rikedom gottgöra dem båda. Allah 

är evigt allrådande och vis. 

131, Ja, Allah tillhör allt som finns i 

himlarna och allt som finns på 

jorden. Och Vi har ålagt både 

dem som gavs Boken före er, 

och er själva, att frukta Allah. 

Men om ni förnekar [sanningen] 

så tillhör förvisso Allah allt 

som finns i himlarna och allt 

som finns på jorden. Allah är 

evigt självtillräcklig och 

lovpris ad. 
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132, Ja, Allah tillhör allt som finns i 

himlarna och allt som finns på 

jorden. Och Allah är en beskyddare 

som räcker till. 

133, Om Han vill låter Han er, 

o människor, försvinna och 

skaffar andra [i ert ställe]. Allah 

har makt till detta. 

134, Den som vill ha detta livets lön 

[skall veta att] hos Allah finns både 

detta och nästa livs lön. Allah är 

evigt hörande, seende. 

135, Ni som har antagit tron! Var 

sådana som ständigt upprätthåller 

rättvisa när ni vittnar inför Allah, 

även om det vore mot er själva 

eller era föräldrar och närmaste 

anhöriga. Vare sig det gäller en rik 

eller en fattig så står Allah båda 

närmast. Låt därför inte era inre 

känslor hindra er från att vara 

rättvisa. Och om ni förvränger 

eller undanhåller [vittnesbördet] 

så är Allah evigt underkunnig om 

vad ni gör. 

136, Ni som har antagit tron! Tro 

på Allah och Hans Sändebud 

(Muhammed ^1) och på Boken 

som Han sänt ned till Sitt 

Sändebud och på Boken som 

Han sände ned förut. Den som 

förnekar Allah, Hans änglar, Hans 

Böcker och den Yttersta dagen 

är sannerligen långt gången i 

villfarelse. 
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137, De som antar tron och sedan 

förnekar och sedan antar tron på 

nytt men återigen förnekar, dem 

skall Allah inte förlåta och inte 

heller leda på rätt väg. 

138, Ge hycklarna budet om att de skall 

få ett smärtsamt straff. 

139, De som tar de otrogna till 

beskyddare istället för de troende, 

söker de makt hos dem? Men all 

makt tillhör förvisso Allah. 

140, Han har redan sänt ned till er i 

Boken att om ni hör Allahs tecken 

förnekas eller göras till föremål för 

skämt, så sitt inte hos dem förrän 

de byter samtalsämne. Annars är 

ni lika dem. Allah skall sannerligen 

samla hycklarna och förnekarna i 

helvetet allesammans. 

141, De som ständigt inväntar er 

undergång säger, så fort ni får en 

seger från Allah: "Visst var vi med 

er?” Men om de otrogna får sin 

andel [av seger mot er] säger de 

[till dem]: ”Visst hade vi övertaget 

över er men beskyddade er mot de 

troende?” Allah skall döma mellan 

dem på Uppståndelsens dag, och 

Allah skall inte ge de otrogna 

någon utväg mot de troende. 

142, Hycklarna tror sig bedra Allah men 

det är Han som bedrar dem. När 

de står för att be, står de alldeles 

lata och endast för att bli sedda av 

människorna och har inte Allah i 
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åtanke förutom lite grann. 

’det är Han som bedrar dem’ Se vers 

2:15 (Ö) 

143, De vacklar däremellan; de hör 

varken till dessa (de troende) eller 

till de där (avgudadyrkarna). Och 

åt den som Allah leder vilse kan du 

aldrig finna rätt väg. 

144, Ni som har antagit tron! Ta inte de 

otrogna till beskyddare istället för 

de troende. Vill ni ge Allah ett klart 

bevis mot er? 

145, Hycklarna skall sannerligen hamna 

i Eldens djupaste avgrund, och 

åt dem kan du aldrig finna någon 

hjälpare. 

146, [Alla] Utom dem som vänder sig 

[till Allah] i ånger och gör det rätta 

och stadigt håller sig till Allah 

och utövar sin religion endast för 

Allah, för dessa skall vara med 

de troende. Och Allah skall ge de 

troende en enorm lön. 

147, Vad skulle Allah ha för anledning 

att straffa er om ni är tacksamma 

och tror? Allah är evigt erkännsam 

och vetande. 
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